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o sr. Carlos Lacerda eslá
governando

o Brigadeiro laz cODlltes e
ele os deslaz

RIO, 2 (V., A.) - Por in- za Dantas fez ao funcionalis

sistência do novo ministro mo daquele estabelecimento,
da Fazenda, sr. Eugenio Gu- o vespertino "Tribuna de

din, o presidente do Banco Imprensa" éonfirma a dís

do Brasil, sr. Marcos de Sou- pensa do presidente do Ban

za Dantas, consentiu em có do Brasil e sua substitui
continuar à frente daquele cão eventual pelo sr. Mario
estabelecimento de credito, Brandt, uníco 'dos novos di
retirando assim sua renuncia retores até agora nomeados
que apresentara pessoalmen-: para a carteira de redescon

te, e depois, em conjunto tos em substituição ao sr. Jo
com os diretores de' todas as sé Maria Alkimim.
carteiras. ,Justificando a dispensa do
A' vista daquela resolução, sr. Marcos de Souza Dan-:

exceto dOS srs.: Loureiro da tas, o jornal do sr. Carlos
Silva e José Maria Alkimim, Lacerda assím o faz: "O a

que imediatamente após a traso da saída do sr. Marcos

investidura do novo governo de Souza Dantas deve-se à
deixaram seus cargos, mesmo necessidade de vê-lo con

sem designação de substítu- cluir certas operações que

tos, os demais diretores as- iniciou, inclusive a príncí
sentiram em aguardar nos pal delas, a do café.

postos. Seu plano sobre o café deu
Recorda-se que o sr. Sou- ao Brasil de saída nos dias

za Dantes, há dias, recebeu a da crise político-militar que
visita do Brigadeiro Eduardo antecederam à ascensão do

Gomes, que lhe foi levar o sr. Café Filho à presídeneía
pedido para permanecer à da República, um prejuízo
cesta do Banco. de' 300 milhões de cruzeiros". '
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FALA O LEGADO PONTIFICIO 1
PORTO ALEGRE 2 (V. inaugurar o monumento de

I'A.) __ O Cardeal Adeodato arte e de fé bem à altura

Giova�ni Piazza, leg�do QO,' d? progre�so do �rasil; 3)
Papa as comemoraçoes do VIsto o pais da maior popu
IV Centenário de São Pau- [Iação católica do mundo e

lo, recebeu esta manhã, no estou aqui, pará congratu
Palacio das Laranjeiras, a lar-me com este venerando

imprensa carioca para uma episcopado tão fiel ao Santo
entrevista. Apos ter sido Padre e tão amado por ele.
saudado pelo, sr. Herbert Estou aqui, para trazer a:

Meses, presidente da AB�, todos os brasileiros a pa
fez as seguinte declarações: terna benção do Vigário de
Minha vinda �o Brasil des- Jesus Cristo. A imprensa
perta em mim varios moti- brasileira deixou o meu vo

vos de especial regozijo por to parla que esteja sempre
motivos que me apraz enu- à altura de sua missão, con
merar e citou entre outros tribuindo para a' difusão é
os seguintes: a afirmação da cultura cris-

tã".
1) sou o primeiro carde- -----

al "a latere" enviado pelo VAI ASSISTIR.
'

..

Santo Padre e a expressão 'PARIS, 2 (U. P.�, - O Co-

é muito 'significativa, pois míssárío Geral frâncês ,na

traduz. que é do lado do co- Indochina, sr. Jean Darídan,

ração do Santo Padre que partiu de Saigon com destí

vem o atual legado: 2) es- no a Mafiila, por via aérea,' ,

tarnos comemorando o IV para assistir à Conferência; :
�

Centenário da Fundação de da Organização .do Tratado'�:
São Paulo, a cidade de de- do Sudeste da Astá,

senvolvimento mais impres- 'PR'ODU'Ç·"A-'O'.-, DOsionante do mundo de hoje. IPara a Exposição Interna PAPEL I
'

cional que acaba de se ins- BUENOS AIRES, 2 CU.'P.I I I
talar na capital paulista o - Em meados de outubro'
Santo Padre =: dignou a�- terá início, uma conferência Itorizar uma partícipação para considerar os problemas
direta da Santa Sé, na da produção de papel, acre
qual destaca a "Rosa de ditando-se que a reuníão .es-

IOuro", unica da América. t'arão presentes técnicos' de
Desta mesma cidade te-. quase todos' os D,::úsé.s .do

rei a honra e a alegria de Imundo.,
._._---_ .._------

EMBAIXADOR lEITE RIBEIRO, :,}.

Confirmado no cargo emBuenas Atres;t
., ;,

BUENOS AIRES, 2 cu. P.)
- O embaixador do Brasil,
sr. Orlando Leite� Ribeiro,
que foi, confirmado 11,0 &"etf

cargo nesta capital, pelo no

vo governo do 'se� 'pais, ror-,
murou declarações à' ímpren-'

como sempre, fará o melhor
de seus esforços 'a 'servíçe
das relações argentlno-brnsí
leínas.rpara que estas se tor
nem 'cada 'vez mais sólidas f'

efetivas.
.

'

.}

sa.

Começou dizendo que h'a- ['

via recebido notificação ofi

cial do Rio de' Janeiro, a qual
o confirma .

IílO cargo. Não

ocultou o diplomata a sutis
fação que experimenya por
continuar à frente da em

baixada do Brasil neste país
elado o afeto que sente pela
Argentina, país a que está

ligado por estreito laços de
amizade desde muitos anos.
Finalizou expressando que,

MANOBRAS"
WASHINGTON .. 2 (U. P.)

- Unidades, norte-amertca
nas, canadenses e britânicas I
tomarão parte, de 10 a 15 do

corrente; em manobras aéro
navais' ao largo' das COsta9
canadenses e norte-america-
nas, anunciou: o,almirante
Jerault Wi.·ight, cqmandante
chefe das forcas navais da
NATO para ,a' r�gião do A-Itlântico.. J •

•

,

Cr$. 100

-----------
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Ontem, porém, verificou
se um fato novo. O sr. Mar
cos de Souza Dantas, já por
.notívos indepedentes de sua

vontade, tanto que ontem i
.arde recebera uma manifes-

,

.ação coletiva dos funcioná

-io.s do Banco do Brasil pe
o fato de ter sido conserva

io na presídencía, comuni-

.ou pela manhã que ia dei
:ar suas elevadas funções.
Corroborando a notifica

cão que o sr. Marcos' de Sou-

Nerêu 1iamos

OPOSIÇÃO AO AR
MAMENTO

MOSCOU, 2 (U. P.) O

jornal "Pravda", órgão do
Partido Comunista, adverte

hoje que a União 'Sóviétlca
pretende continuar com a

.sua víolenta oposição a qual
quer forma de" reármamento
da Alemanha Ocidental, que
se possa conceber em subs
tituição à rracassada Comu
nidade Européia ú'e Defesa.

"Quan�o desejamos exaltar o 'Poder Legislativo, não encontramos dificulda
.de tfm personificar em vós, sr. dr. Nerêu Ramos, .os altos predicàdos, as nobres

virtudes, os padrões cívicos que exaltamos".
.Essas palavras, de Barbosa Lima Sobrinho, na consagradora manifestação

,

com que a imprensa simbolizou, no sr. Nerêu Ramos, o ,parlamento nacional, re-
petem e resumem o

'

pensamentó dos maí-'
ores e mais prestigio'";',
sos órgãos do perio-
dismo brastleíro.

'

Ao seu lado po-,
deriamos arrolar o

jul�amento das maio
res

.

figuras da poIíti- !
ca nacíonal, e, den-

'

tre elas, ater-nos às

'que militam em cam

po partídárto
'

oposto
ao do eminente con- I

, terrâneo. A, sentença :
é sempre unifo�mê' "e 1
in(1i�a:'\':rio :�r. Nerêu!
.Ital�o's(�r homem de

I

'tlibada- vida pública,
austero, culto, res

peitado.
A emoção do dever i

é traço marcante da [
sua persnnalídade e i
rumo ínarredável do
seu procedi m e n t o.
Dai 'porque lhe cabe
"a glória de poder ser

retratado moralmen
te e de forma consa

gradora apenas pelos
depoimentos dos pró-
'prios adversários.

Ainda há poucos dias, hrílhante professor assinalava que as umcas restrl

CÕjlS .que lhe fazem, partem de elementos da política local, militantes na atualí
-,', ;dp.de partidária. Essas 'restrições, não trazem mais que os selo� dos apaixonados

,

:i�l,erêsses\:�o m�tn:ênto e mais não expressam do que limitações do desespero
eleitoreiro de ambições que temem serem removidas, porque cresceram à super

fici� sem raizes na opinião livre do povo.
Por sôbre isso, limitam-se a insultos, a injurias e a calúnias, originários de

'fanatismos e irresponsabilidades, repelidos pela verdade histórica.
p �o g·ovêrllo catartnense o preclaro estadista assinalou lima época de traba-

,

lho e l'e�peitabilidaâe: Ó 'ieu·pe,lls.'\n'iel�o 'llfto.,ge ditigil! nq.nglt,,,,�,ra ...o.4�r� la�l,g..
que não o dos anseios e necessidades do ,1l0Vjl" com devotado c:l;_l'inno aos peque-

.

,

110S, humildes, necessitados e enfermos. Os palacíos que ergueu eram, hospitaIs
e colonías, maternidades e centros de' saúde, abrigos e reformatórios,

,

Em Santa Catarina - disse-o a. sincertdade de ilustre mestre - Ne�êu Ramos

poderta fazer seus os versos de Bilac:

"Operár in modesto, abelha pobre,
Só do labor geral me glorífíco,
Por ser da minha gente é que sou ilObre"
Por ser da minha terra é que sou rico".

x x
,

x "

Na data de hoje, o ilustre conterrâneo vê transcorrer o seu aniversário na

talício. As justas e merecidas homenagens de que será alvo, nos associamos com

jubilo, para transmitir-lhe o nosso respeitoso abraço.

TORMENTA NOS EEI UUI
BOSTON, 2 (U� P.) - foram in�ndadils por enor-.:

Uma tormenta tropical a- mes vagas.
çoitou as costas do nordes- I A tormenta causou darios
te dos Estados Unidos, dei- em Long Island em Provi
xando um saldo de 12 mor- dence (Rhode Island), on-

de um vendaval de 200'qui
tos, pejo menos, e elevados, lometros por .hora levou o

prejuízos materiais.' Milha- mar até o centro da cidade,
res de pessoas ficaram sem paralizando completamente
lar nas costas de Nova· In- o transito já que os.veículos
glaterra, quando as mesmas ficaram submersos.

-------...,-..'--..,._

. NOTAS POlíTICAS.'; r."

,ACUSAÇÕES A V.D.N.. ,I à imprensa de sua terra, o

, RIO, 2 (V. A.) - Na praça I páraná;' o' 'deputado Artur
'

?austo Cardoso, de Aracajú, Santos, prestdente: da UDN,'
J PTB efetuou uma grande declarou que,' "não serão a

-oncentração runebre, du- diadas as eletcões" 11 propo
rante o qual, além de outros sito, é certo que o PTB ía não
oradores, falou o deputado mais cogita de apoiar a ca.n
,�rancisco Macedo que, fez didatura do procer udenista
onga exposição dos fatos ao SenadO!' Esse apoio, como
"jUe culminaram com o sui- ninguem ignora, BignUiearia
cidio do presidente Vargas. uma antecipada ,�etteza ele
Acusou a UDN e o sr. Carlos vitória.
Lacerda, bem como assumiu
'inteira responsabilidade sô
bre a atitude dos "trabalhado
l:es sergipanos contra o depu:
tado Leandro Maciel, e' ou

tros udenistas, por ocasião
do falecimento do sr. Getúlio
Vargas.

O P.T.B. NÃO ApOIARÁ
RIO, 2 (V. A.) - Falando

ROMPIMENTO
RIO, 2 (V. A.) - F'ontes di

retamente 'l'elaci0l1adas à dI
reção do trabalhismo, dize,:n

que será rompido, a qualquer
momento, o acôrdo do PTB
com a: UDN no Ceará, Nesse
'sentido, já teria.m sielo dados
os primeiros passos.

ou'tu�ro! 'o������,'�l����i��;T���;��g�:���::�t!�U misterioso telefonema, a um le reglmnetos escoceses e a

i orno.l de Edimburg, que "se- um concurso' hípico sem, que

Raul ria preferível" que a princesa os "nacionalistás" houvessem

sr.. Margaret não assistissé hoje m3,nifestado a sua pr,esen-.

à noite, como previsto, à re- ça.

presentação da peça de pha
lcespeare "O sonho de uma

noite de ,verão" dada p. p:lr-'
til' de hoje em um dos tea- Previsão do tempo 'at� às

tros da antiga capital es-
14 horas do dia 3.

menta, pois não há nenhum "Podem estar certóSq'ue 'se, d F ,Tempo - Bom.
cocesa por motivo o.' es-

clima de insegurança e,'O am- algum clima existe, êste é tival de, Edimburg, Declarou Temperatura - Em ligeira
biente de exaltação existente para que se realizem as -elei-

o desconhecido que "os na- elevação.
com-propósitos óbvios de par- ções. O l1linistro da Justiça, cionalis�as (�stariaJ11 lá '. Ventos - De Norte a Leste,

te de' certos elementos, am- já se entendeu comigo no moderados,

bientes aliás, natural pelos sentido de estabelecermos as O jornal irúediatamente a- Temperatura - Extremas

próprios acbnteCimentos veri- I medidas para que se proces,- visou a políCia e em conse- de ontem:' Máxima 22,2. MÍ

ficados, já se desanuviaram sem dentro de ambiente d� quência foram adotadas me- nima 15.2,

e_
o que deve interessar à na-I ordem, e de respeito cívic'()'s elidas de segurança,

ção é o pronunciamento das compativeis com o ideal do A princesa Margaret, que

urnas. povo brasileiro". se encontra em Edimburg

�ão vingará o ,:pedido,' d9
Pilla, inocente ulil no caso_

Hnerá eleições a:�
,
/

RIO, 2 (V. A.) - O minis

tro Edgard Costa, Presidente
do Superior Tribunal Eleito
ral, falando à reportagem, a-'
firmou que o requerimento d(l
sr. Raul Pilla solicitando o

adiamento das eleições d,e,' 3
de outubro próximo, �erá e

xaminado por aquela côrte
em caráter de urgência.

o TempoAfirmou, porém, o mmlS- Concluindo, a�irmo.u o pre-

tro, que no seu entender não. sidente do Supr�mo Tribunal
há necessidade, dêste adia- Eleitoral:

Um· apêlo
que o sr. Bornbausen não atenderá

alcançado aq1:lele desidera-

tum.
.

! vindouro, não interferindo

RIO, 2 (V. A.) - Hoje o' em favor de nenhuma cor

governador do' Rio Grande rente além de prestar à

do Norte, sr. Silvio Pedrosa, 'justiça eleitoral, a mais :;tb
acusando recebimento do a: soluta cooperação".
pelo do ministro da Justiça,
assim o fez:, "Em resposta ao ,

telegrama de 'Vossência in-: BUENOS AIRES, 2 (U. P.)

formo que o Govêrno do Es- '- ,Partiram para a Guate

tado vem assegurando um mala cinco aviões da FÔf,ça
ambiente de absoluto resp!,!i- Aérea os quais trarão os 'tisi
to às garantias constitucio- I lados que se encontram na

na:is 'e de liberdade para a I
embaixada argentina e ,que

'manifestação de eleitorado receberam salvo-condutos do

no pleito de 3 de outubro governo 2,'uatemaHcco,

O ULTIMO�DECRETO
DO PRESIDENTE

VARGAS
RIO, 2 (V. A.) - De acõr

do .com os livros de registro
da Diretoria do Expediente
do Pal!Ício, do Catete, o últi
mo decreto assinado pelo sr.

Getúlio Vargas, que tomou o

número '36.113, de 23 de a

gosto, que outorga a conces

são à Real Sociedade Anoni
ma Transportes Aéreos para
instalar mais um transmis
sor na estação do aeropor,to
de Caxambú. A, última lei
sancionada pelo presidepte
Getúlio Vargas foi a que tev,e,
o numero 230;' tambem d� 23,
de agosto e que estabelece a,
Obrigatoriedade Piara o \éo�
mét·cio atacadista ·e varejista,
hotéis, restaurantes, boites e

casas de pasto da apresenta
ção, p�ra venda, de "vinhos
de uvas nacionais.

'RIO, 2 (V. A) - O govêr
..nó em reiteradas notas, vem
declarando que está empe
nhadõ em estabelecer e man
'ter ,um clima de absoluta paz
e tranquilidade' para a reali

zação do, pleito de,3 de outu:'
tiro proximo. A tal respeito
o mirÍistro Séabra Fagundes,
titular da Justiça, está se

dirigindO
'

, aos. governadores
dos:_EsÚi.çlos. man1fétando os

propósitos do, executivo fe

deral e pedindo a coopera
ção de todos para flue seja

ASILADOS

"NÃO SEREMOS
ESCRAVOS"

WASHINGTON, 2 (U.
P.) - "Nós, chineses, não
seremos escravos muito

te'mpo'" -- declarou .a sra.

Chiang-Kai-Shek, diante do

congresso anual da Ameri
can Legion. ,A esposa do
chefe' do governo naciona

,lista chinês acrescentou: _.;

"Cortaremos nossbs laços,
quebraremos nossa ca

deias."
------- <1,.

CONTROLE SUPRI-
MIDO

VIENA, 2 (U. P.) Foi

suprimido ontem à, noite o

contÍ'ôle soviético na' linha

de demarcação entre as zo

nas soviéticas e norte-ame

ricánas, segundo o vesperti
no socialista "Welt-presse",

/'

------------------------------------

'FAlECEU ANTIGO CHEFE NAVAL
\ .

RIO, 2 (V. A) - Faleceu' nesta capital, inclusive o mi-
ante-ontem, em sua residen- nistro Amorim do Vale, e

cia, o almirante Alfredo Car- inúmeros amigos e parentes
los Soares Dutra, que coman- do almirante.
dou durante os três anos da
partiCipação do 'Brasil na EXPEDIENTE ENCERRADO
guerra, a Fôrça Naval do O Ministro da Marinha
Nardete.

'I homenageando o extinto' de� ,

O féretro, saiu às 17 horas terminou fôsse encerrado às
da Capela Real Grandeza pa- 16 horas o expediente na

ra o cemitério São João Ba- Marinh!1; possibilitando des
tista, teve a acompanhá-lo sa forma o comparecimento
todos os almirantes sediados ao entêrro.
_��)4J"-<��

,O,.

Cuidado, Pessedino,' que o Konder Reis já- acusou o

dr. Nerêu pelas ações do Carlos Lacerda! Ande
bem cala(linho para não fres para o Galeão (! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'CLINICA DE ÔLliOS - OUVIDOS - NARIZ E'

Indicador·'Profíssinnal rOR. G�AERREIRO.

. \. '

, .', I Dr. fausto Bras·'l·[ o. E S T A D o éhefe' d� 'Ser�i�o 'de Ouvidos - Nariz e GargantaM E D I C O S .

do Hospital de Florianópolis
.

, -

ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇAO . A clínica está montada com, os mais modernosMARIO DE LARMO .DR. ALFREDO, . DRA,WLADYSLAVA
ENÇAS ElE CREANÇAS, :Jledação e Oficina', à rue Aparelho, para tratamento das doenças da e,pedalid�de

"

NTIÇÃO CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL '. Conselheiro Mafra;n. ,l;P0 ULTRASON (Tratamento das Sin�s�tes sem ?per�çao)
CA

T S D 10' Tel 3022 - C., Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

- MÉDICO -

. 'I CURSO NACIONAL DE e CONSUL A: as as

Direto'r:. RU]3ENS. A.: inflamações do Nariz e'Garganta)
.,

I�LtNICA DE· CRIANÇAS
,DOENÇAS MENTAIS DR. ANTÔNIO' DIB 12 horas.

.
RAMpS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho ,

. A D U L TOS
Ex-diretor do' Hospital MUSSI Gerenta: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos {Tratamento de dores, de
. Doença. Interna.

Colônia Sant'Ana.
_ MtDICOS _ Cons, e Resídência: 7 de . AQUINO. Cabeça eTnflamações da Garganta e Olhos, Ern muito,

JORAÇÃO - FIGADO
Doenças nervosas e men-

CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes:. 'casos são
...evitadas as operaçoes das Amígdalas

RINS.- INTEdSTINOdS tais: .'
GERAL-PARTOS Representações A, S, La- ULTRA VIOLETA FRIO [Tratarnento das Faringite!

Tratamento mo erno a
ía S "

ra Ltda
e inflamações .dos Ouvidos

.

Impotência exua.
Serviço completo e espe- , ,.

•
SIFILIS .'

, Rua 'I'Iradentes n, 9.
NÇAS DE Rua Senador Dantas, 4,0 RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .

C Itórí R TIra cial ízado das DOE
d 'REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de.'

onsu orio - ua : -

Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O ,G A DOS _ fiO an ar;lentes, 9.

horas. métodos de diagnõstícos e Te!.: 22-5924 Rio de
(OCULOS)

HORÁRIO:
'

FONE: 3415.
. I tratamento.

.

Janeirn JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
Das 13 às 16 horu.

Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSGOPIA _ lIISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejnr Ltda. lesões dos Olhos) .

Tel.: Cons, - 3.415 -'- Res. 54 E t it RAFIA RA Rua Felipe de Oliveir,a, n. . INFRA VERMELHO
- 2.276 - Florianópolis. .

- s reito.
'_

RO - SALPINGOG. ROS VIEI
21 _ 6<Y.andar. Grande Prática na. Retirada' de Corpos. Estranhos de

TEL. - 6245,
- METABOLISMO BASAL

- ADVOGADO -

'I'el.: 32-9872 _ São Paulo .Pulmão e EsofagoEN Radioterapiap or ondas
'50 Itaí iDR. ROMEU BASTOS DR, MARIO W - Caixa Postal 1 -'- aja ASSINATURAS Cónsultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

curtas-Eletrocoagulação. -

- Santa Catarina -
. Na Capital •

Belo .Horizonte
.

DHAUSEN Raios Ultra .Yioleta e Infra
__.-o.:___

.

_

CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.
.' DR. MARIO LAU- Ano

,
; C." 170,00 Residência _ Felipe Sehmidt, 113. '!'elefone 2.365

"- MÉDICO -

I Semestre :. Cr$ 90;00 Consultas _. pela manhã no Hospital _ A tarde
Com prática .nu H�spital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua �ra�ano, RINDO' NoInterlor das 2 horas em diante no Corisultório
São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n, 1, 1° andar - EdIfíCIO do .

• 20000 .

.

.

d O TIM 769 .

.

e Ano Cr.,
'I

Santa Casa do RIO e Pinto, 1 - e. . . Montepio..

Isemestre ...• Cr$' 110,00 __�_�.- _CLINI�,::,e�ICA ..;.o",ult." Das 4 às 6 ho-

,,;-�:á��: �';;'S;/s 12 ho-
DR, CLAU�IO· _ �núnc,ios mediante con-J,

. DOENÇAS DO 'APARELHO DIGESTIVO -'LOGIA
. Residêncía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas -

Dra'l
BORGE traoto. ..

'IS m'esmo o'ão ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
' .·CARDIO

"

T I 2812
ADVOGADOS sorlgma,'..

IC G' RAT'
V Júnior, 45. e. .• MUSSL .

publicados, não.ser.ã,o·d,evoI-.',"
, DERMA

..TOLOGI� E CLIN
.

A E .L.I".
Consultório: ,R}la ítoe

Res idêucia : Avenida Trom- Fôro em geral, Recursos

O M ,.-
�

N F
.

Meireles, 22Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS -

powsky, 84. perante o Supremo Tribunal vídos.
.'

.'

r luue unes errelra
.

NARIZ E GARGANTA .

Federal e Tribunal Federal A_ ?ireção nã,ô' se, \respo�-
"

. _.. ...... .

,

Horário", Segundas, Quar.
�

de Recursos. s�bv"a pelos. co��••t?S .em.- CaNSo � A' RUA VICTOR MElRELLES N" 18, I'
tas e Sexta feiras: '. DR. JÚLIO DOIN 1 ESCRITÓRIOS tidos nos arttzos &sslDados.

ÂNDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
Das 16 às 18 horas,

VIEIRA ' DR.· NEWTON F'Ior ianôpolis - Edif!cio
u __ •• _ %_.�._.._,_ RES. _ DUAllTE SCHUTEL N" 38 _ FONE, 3.140scBhí:I�.SJI·iddtê,_n2c�a: �R�=. ' .

D'AVILA SãO;!O:::�:� ;��j�o, 12

In(orm�çõe� --D'r.' .Ylmar .. I'orr'e-A
Especialista em: Olhos - CIRURGIAG�RAL.

"'�
. ... u

.

f 3002 .

h Rio de J'aneiro - �difício, ,

'ufe'ts.. ,.�
apto '1 -- Te...

Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças. de Sen oras -

Borba Gato, Avenida Antô- CLINICA MEDICAProetologia - Eletricidade ,

-.".
CONSULTAS d 10 13 h .

ZO t
n io Carlos 20'7 - sala 10,08.. '

,-
. as _ oras

DR.. WALMOR - gan a.
.

Médica ,
, •.

.

Receita de 6culos.
O leitor encontrar'" nu·

_:
,:ao. l'iradenta 9 .:...... Fone 3415'ER GARCIA Consultório: Rua Vitor

DU 'CLARNO G _ .

_

. M . .

.

. 'ln:f'ra�Vermelho, T t f '1\'.' . ta coluna, info.l'maçou, que.

O'
.

C' I F E I.'
' Dsplomado pela Faculdade," Meireles n, 28 - � e one:

GALLETTI .nl'mecedesl.saittoa:•. d.ià�i.mente .e

de'l "

.. ,' r.' ".,'.,
.

·ar 0$' .' Due SID'O
N�cional de Medicina da ' Ultra-Sonoterapia - Na- 3307.

,

Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO _Universidade do Brasí! bulizações. ,

Rua Vitor Me;rell.., 60, MédIco dos Hospitais Amerícanos e da Força
Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Rino Im diante.

422 2 A68 JOC"'lTAIS'· ,
,

Teieft;n.
.... .". '.ExPedicionária Brasileira

' Residência: Fone, 3. FONE: .'* • n.l'l _
, .

Maternidade-Escola "

(único no Estado)
Rua'. Blumenal n. 71, - Florianópolis - O Estado' . ': �'; :. .. ... a.,OJI '

. .�É:[nc<;> -:-"O�;ER:ADOR.� PARTEIRO
_.

'Serviço do Prof. Octávio Rua - Vitor Meireles
'A Gaze" ..... , .. " . Z�5' Doenças de' Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações

Rodrigues Lima)
DR. Dlfi'C5HEREM

)
-----

Diârio' da 1'arde .:�. 3.57� O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
Ex-interno do Serviço de n. 22.

mãrio da Marihi' .. , 2.'46�< \i: ;:': " ',::ijas::' dõerlças de Senhoras ,

Cirurgia do Hospital Horário " 9 'ois 12 horas ADVOGADO·
'A verdade' .:'. ; :\ , . '. 2.0'. 'toUcas, 'flõr.. brancas, irr.egularidade, m.nt.....e.. tono

,r. A .. P. E. T. C. do Rio de
- 16 ás 18 horas. Caqsas.cíveis. comerciais, ..... 'j'I'.ImO·PSTpe,nl'!a'A" IO..S,f...i.d.I'..·.'::. 1,��8', tl,irà,s, �1P:pbi(jos de ouvido, p.eurastenia, irritabilidade,'

Janeiro
.

FÓN� - 2.675 crucliãis e trabalhistas.
.1

_

' 1 insônia, impo.t,ência e. frigidez sexual em: ambos os se-'

MMI" do Hospital d. .

Roeid'nCla, T'av.... C......l... pOp,ula.o. i n. r"'l�ádU·
.

.; '.... " .

"os. :;,.., ,Tr.tanuintO ipré-nupcial e pré-natal
.

C.ddade
..U,u".n•• 2, -

Rua Nune. Maelado, 17 . (Provedor)· .... ".. ' 1.1"4 Oper�çi!�" .•,peci�llzd"", do ouvido, .Dariz, gargania,
DOENÇAS DE SENHORAS .

Apt. 102�
f'

,

.

'(P()rtarb>' ,�:. ;':: .. 1.;01' sinusites, polipos, .de.svios do septo (nariz) labia. patildo
- PARTOS-OPERA·ÇOES _. (e lq. Tir�dentes) -+ 8Obra-I���;;'��IiíII"'IIii��: N'erêu RaBioe'� .. ',':, S�81�,. +� Operações de. herniàs, apendicites,. ovário, utero,
Co." Ru. JoAo Pinto n, lcÇ DR. VIDAL do � .... 3. ! Milit.r

.

: .' .. :: .. :.'. �,1G7 .hemorreid.., adenold.., hidrocéles, varieoceles o

das 16,:00 às 18,00
CLíNICA DE CR1ANÇAS "

são Sebastilêr (Câ..' ,c' �\ r':,. ,

"

varizes, elefantiazes.
horas '.

.

dé Saúde) �. ',' . •• ':161. , ; .c I, R U R G I A. E M G E R A L
Pela m"anh" ate'nde CONSULTÓRIO -, Feli-

,

D 't ,\ .
.

.

,

.

U

I
Maternidade" ou or '{" 'I:ratamel1to ..gara,ntido de, varizes, úlceras varicosas,

diàriainente no' Hos- pe Schmidt, 38.

D'r. Jose' Tavares racem�
';

CHCAarMloAsDcAoSrr.iURa\_ ••. 1.:l,ll ...,· ., .. hemorn>ides com.6 injenções, sem dôr
plt.1 d. Caridade, CONSULTAS � 'Ou 4

,

, OPERAÇOES.E.TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
. Residência: ,� 6 boraL

MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES
. � .... Tr«tamento e .OperaçÕes do ..tõmago, fígado, ves!cuJa e

Rua: Genet;al Bittencourt Residência: Tenentl Sil- GERAL Corpo de Bombeiro.,

li��II'
'

'

.. intestino '

,....,
. Tubagem duodenal.' ,

.

101 130
Serviç� Lu� (Recla- "iI! -

Tratamen.'to da Sífilis p�lo, proces�o :Americano, mais

n. .

.

I veira,
Do Serviço Nacional de poe.n.ças "Menta�s.. ,maçoes) .. � 1.�04 . ',' " moderno,' em 3 ou 15. dIas.

Telefone: 2.692. '
. FONE - 3.165.

Chefe do Ambulatório de HigIene Mental.
. Polfci,_ (S_,la Ctrmla- '.

'ITécnica
única no' �uhdo para o· tratamento' do Heman-ÓR. ARMANDO VA- nK ANTÓNIO MO- Psiquiatra dó Ho,pital - Çolõnia Sant'Al\a. Bário). '._ .. ,." ..•.. '1-..8 glonu\ (manchas d. vinho) no rosto ou "" corpo, comConvulsoterapia pelo elet!ochoq�e e �ar- Policia (Gab. Dele-, ,','" " .. ..

100%. de cura.
LÉRIj). DE ASSIS NIZ DE ARAGAO

diazo!. Insulinoterapia. Malarlolerapa. PSICO-. ..�o): ..•.. .'." UI. Re.elta ·de 6culos � Tratamento e operação das doençàs

'

_::.Mtmco - .

terapia. . I COMPANHIAS D. do, olho", PTIRIGIO, CATABATAS, ESTRABISMO,
Dos Serviç�s de Clínica· In- CIRURGIA TREUMATO-

CONSULTAS: '. Terças e.Quintas das 15 às TRANSPORT.
_ ;., ',_ ETC. .

faotll d. Assi.tência Mant-.· LOGIA.
17 horas. Saoado, (manhã)·' AÉREO·

..

" '; '>\TENPE A Q\l�QUE� .'HOIL\. DO. DIA E- DA
,ipai o iI.spltal �o Caridad�. Ortopedia

Rua Anita Garlbaldi, esquina d. General' TAC ..... " .. ")"'. ,1.700 {'.. f:,:" ,1 ,.�:, I. 'N00'Ji: . < , .. '.

CLlNICA MIilDICA. DE , Co",ui tório: 10Ao Piolto,
Bittencourt. . '. Craze�o d. 8al ;':1, '2.500" ê.n,,,iód� fRuarDé;'«orú; esquina: da Vld�J Ramo"

CRIANÇAS E AD.ULTOS 18.
,

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 'l'el. 2901
I
Panair

" � � ::,; l� a.5�3,
. R€sidê.�êi.a�:I;�P'í:I�'eh:'os; 'Ptaia de Itaguacú Casa da

- Alergia, - " r' Da's' 15 às 17 dià.riamen te.
VariK ,.... Z.S25

1 Torre." .

ConsultÓ�io: Rua- 'Nunes 'Menos aos Sábadol8 )
.

Lólde A'recr •.••••.• 2.402, ' ... ' ,:;-"'_'._._� _

Mar.hado; 7;_ Con;ultas das· Re,s.: Bocaiuva 185.
Re.l •••.• , •••••... '2.358' 'Na�vl·o 'M:o·'\tO·"r"

I

I(Ca"r�1 Hoeocke).'
15 às 18 horás:-': <' '., ". Fone: - 2.714.

_�. Scandinava.' ••. : •• .- '2;500 '.

.", �G���:!:::i�:�a;o�e&:r;;���' DR. HENR-i-Q-U-E- PI� .I!.I tjI

���S'�OJ ��� .... ,,, ..... �:�! �..i��ní;�=p�� .•��ODR,��ATO P�:a:���: �+/5f'�'. • DIA� ª:§1.:::::::::: Er,�:}�!�rlj��F:S�S�b;S;�!E:::$��.�J�.'
. " Qo�n�as d9, �ÓPai·.�o� _pi. de Senho/as - ClfDIeo de "

.� ". 0UIIAIf1E TOIJD
CeDtral " . " . • UI! • A'1:"'••�' e"i; ., � �"IO�' 11�a BelaR::;a(��b� nao

rat r o· .
.

/ " nos', 1//1TlFJO' .Ii:. -.tr'"'la .' 3.171 ' pre1·u
..
t:ça, ao o. orarw .e cega a. no

.
aI e

' TUB]i:�Ç.UtosiI: Adultos.
.

/
.

.,I-tI<L' J .....

',' 8511"
'

.. ': ,
. SANTOS (Volta) .

'R�íI��ltt6����r:gJ�S- noC�::�it�ed!:=��� .

I JI·. D,�r'-ft,�,'_. ,\
.

t �7Z!:iT�: �: :: :: ::
.

o. I,T.·Í�E�A,�.
Id D�::�����LD'!,O!�KE" NO "'S

DE.
.'

'Ciruriia do '1;orax ; . do Estado

• �� -'. ,

1 I D A

. ...

I F cu'Idade .

� ;::: � -

saí.c:la'. de,. FPOLIS.· de ITAJAÍ

JfGr.mado. pe a
..

a
'

..
' (Sen'iço di) Pr()f. Mula- � �

�.,., �.".
� �

�, �". Empregada .,1,2/9'
\

·v'o. L T' ,._'

14/9

Nacional de MedICIJ;1&, TISIO-
d A dr ·d.)

.

z l'
.

' 'T'" 'io do no e n �:·l{)gH_!ta·.e. 1S1()clr,U_!1{1 ...,

"'. .,

p' la ohlHospitaI Nerêu Ramos Consultas - • ma

Curso 'de eS,pecializaçio �ela no H0spital d. CarlcHd.. .

Precisa'se de ume em- saída do RIO de SANTOS

.

E 30L-
, 20/9 '

21/9

S. N"T:· t:",!ptemo e· .....-
. '/A tÍlrd., da. 15, -

pregada para trabalhar. em
.,. . I

aII'sit'e'n' iidê GirU.'r&ia d.,� Prof.' d'I'ante no consul,u:-Io,
f'l\lTO POPULAR

I
b

Ua-o Pinhei!o GUl,marles �m 'M badMK;7

18AHCOdeGR
U I 'Pôrto Afegre. Paga-se em,;, " ' 'Horário:.. ;,,' ,) CRio). a Rlla Nunes ac o ,

• ,
.

I Tratar;
.

á Rua 'FeliPe
'

;:
'

Saída de ,Fpolis, ,às 24,00C��"LF.elip!!,iSehmidt, 88 Esqn,nl ae Tludente•. T.}., ,

:) AGRICOLA I
do Rio às 16,00

.... "
,',<i"

�

'16' , , Schmidt n. 119. T�LEFO- Para mais informações dirijam-se à1
.

-:-A:FPr�.!..eSe8mO�;-lí';;'.ta·� -,.:R.•da. 2.7866e·s1·.3l1n"l:a - � J'�,
.
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\iirgem Especialid�de
da Cla. WITIIL INDDSTRIIL-Jeloville. (m�roa �8glstrada)

ecoDom
.

za-se' telDpo e dln���.�o__ . __ .
. _

PIRES

-.--�-----.--_. ---------
.. ---- ...

T"------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o l;:sTADO 3Florianópolis, Sexta-feira 3 de Setembro 1954

��e .STADQ��
('NO LAR E NA SOCIEDADE

EM SOLlDARIEDADI
,AOS MESTRES

,

'1
Pedro Paulo Vecchietti tal Catarinense com a ue"1A PRISÃO DO CAP, DE volucão Federalista de

MAR E GUERRA FRE- 1893,' procurou o distante I

DERICO QUILHERME DE Matadeiro, onde esteve es-JLORENA condido por algum tempo, i
O interêsse meu de saber Foram: êsses ,dias, os

das origens das denomina- mais temidos e os ma,is ;r:e-I
ções dos acidentes geográ- greêldos da nossa História,
ficos desta

'.

pródiga Ilha de pela denúncia dos próprios
Santa 'Catarina, para depois companheiros e parentes

ALDERACY MURICY colocá-las ao alcance de to'
que, para salvarem a pele, I

d" dos os brasileiros por meio
e tendo em vista' alguma

"Sou uma educa ora -

'd h' de artigos que venho publi- posição, acusaram os parti-
dizia-me, entusiasma a,.a d

-

J d E
1 da j can o nos ornais o sta- dários de Mello, bem como

Poucos dias; uma in a JO-dI'
f

' t o, co ocou-me diante de onde se .achavam r1;ugia- ','
vem que me Ol apresen a- ' '-

" 1 âo as
uma das mais discutidas pá- dos, os quais, dias epois,

I

da - meus a unos sa -,
d teci t

.

, I' dos" ginas o acon ecimen o que ,sentiram o preço da demo-
sim pequemnos emIl '

-

, , d
. , en utaram a nossa g onosa cracia no chumbo quente

- acrescel1t�u,: anum o a
História _ "O 93 BRASI- do assassínio pelotão de fu- :

palavra terníssima o ges_:o. LEIRO". '

d lí ado de espalmar e mao zilamentc na hoje sinistra
e lC .

,

' , Em 1952, com elementos h
. . \

suave e afeita a acariciar
d CI b d E

-

d
An atomírim. ,

inocent
o u e e xcursoes a A denúncia de Lorena,

P D d.... d IcabMecin�as ,mocen e�. sin- Ilha fiz á primeira tentati- foi confirmado pela carta ar,a
, eputat o ,r.,s la ua

ceraaS'de:�:a��qU�� quê va da descala?a PMela fadce qu� recebi do
-

ilustre his-

TOlENTINO DE CARVALHO.

d dés oeste, G perigoso orro o toriador Almirante Lucas

�e �onstr�ng;ef:�nt��ida_ Matadeíro. Esta tentativa, Alexandre Boitex, feita,
tia, rmpos o, b f tenho a dizer, malogrou, por um indivíduo que rece-

'

de de seu carater em. or-
'f'

, . ,

, pOLS .ül numa epoca im- A

t t
", quen'

mado. Compreendi e des- " _
beu por es e a o �t�1, _ I

f 1 t as I
propria, nao _?bstante vene- ta m�l réis" de gratdlCaçao,

conversei. In e ismen e -

.�

nosos cameleoes que encon- Sôbre o momento do a..;

proissões mais honestas �o d b d
Ademar - Iná Garcia Brasil, tais como o Magis-

tramos e vez em vez, e�
I
prisionamento, consegui e

,

1
' tério e a Agricultura, tem

como enormes Jararacussus 'um testemunho ocular, O

Em Joinville, onde reside, cercado de gera amiza-
ido tã esadas ou deslizando por entre as ro-

I pelotão circundou o Morr.o,
.

, , G' I' J G
' si o ao menospr , h f

de, o distinto casal Adernar areia - na , areia

I Ih d das' que [á c as. '.
" e inicíou a busca, que oi

" o
"

"d
me or, espresa, A' d

-

ti
'

festeja hoje o seu 25 amversario e casamento,
t 'tl'tulo um

in ,a,. nao ivemos a 0- feliz, ouvindo-se os gritos
, 1 lid d d ât se ornou o seu t d d d d

,O sr, Ademar Garcia, pe os qua 1 a es e cara er

I
"

ti
.

A
.

moças do por um a e e nova tenta-
.

dos soldados que saiam o

id d d d
.

t·
,

d de pejora iVO, s ti 1 ' 1'1"
e capaci a e empreen e ora, conquis ou na socie a e . - d m a quem

iva, a qua prevemos cons- mato: "Ele esta alo -

. -, d 'I' campo nao'per oa ,

'1 ôd I

joinvillense posiçao de alto relevo Erercen o a 1 o gar-, Ih h 1 s mesmo quístá- o, porquanto to as "Não atire!" Sôbre quem
, .

des i d
' , , es c ama co ona ,

'

, , d f Igo de diretor-presidente de uma das gran es m ustrias,
" "d galanteio as

as intempéries senti as �- acompanhou o infeliz ,re-
ibri S T 'h f' ind di ti id que, a guisa e , b d t d h d

a Fa rica anta eresm a, 01 am a lS mgui o, para h "I' d apesar de ram o serva as e ano a as, 'volucionário, ten o am a

, -

C '1 I d t' 1 d J' 'II ac emos m as, O'
.

I d
dirigir a Associação omercia e n us na e omvi e, 1 "0 t iasmo com que mais torna perigo- dúvidas, as quais, po eriam

- lausos unani co onas. en USl f d d b
onde a sua atuaçao lhe vem valendo ap ausos unammes .' ebe o di so o acesso, oi oriun o e ser esclarecidas pela ri-

"

d d dei
.

lodo d que um Jovem rec
-

,A

di O ld
que o projetam como um os ver a erros leres a

1 d f or .arrefe- um u�cen 10, numa epoca lhante pena do Dr. sva o

,

d d
' N ivid d Iíti p oma e pro ess d

� 1 t 1
grande ci a e catarmense. as ativí a es po 1 icas, o '" ontato com

e seca, que se a as rou Rodrigues Cabra, que em-

, d D'
"

d P tid S ce ao pr'rmerro c 'h d d
sr, Adernar Garcia coman a o iretório o ar 1 o 0- .

'd' t refa ao sen-
morro acima, rac an o com bora não atenden o ao meu

1 D
' ,

ia di
-

E t d t b a sua ar ua a, o calor o
'

n r bl
.

AI "A G
-

da emocrátíco, a cuja ireçao no s a o, am em per- 't' d o e
s e o mes ocos primeiro ape o aze-

tir na pra ica o esca;;s d dI' d
' I ��",

tence. 'b d d
'

d pu' .
e pe ra, agora so tan o'se ta" mais uma vez ponno

\
' o a an ono os po eres d '1' -

O ilustre casal tem os seguintes filhos: Luiz Car- bli do em pe acos a um simp es a sua consideracâo. Acon-
, d ICOS para com a causa

t
' ,

,

los, bacharelando em direito; . Mario Lins; quintanista e ,
oque. tece que o que sei, Lorena

ensmo. ' IOf' h d'
engenharia; Ademar G. Filho, academico de direito; , ogo, cflnsegmmos apu- se fazia acompan ar e um

senhorita Maria Teresinha Fernando Roberto e José. O aspecto é desolador. rar, foi ateado por um in- �rdenanca havendo porém,
Carlos, ginasianos. .

. ,
'. Cinquenta por cento de a- divíduo que sofria das fq, outros c��panheiros como lA'

d ld d
. Si1'vamos a Deus a égTemente com reverencw e

A festiva data de hoje 'será oportunidade o que nalfabetos, é, diante o que cu a es mentais.
.

o 10 Ten, Delfino e o Aspi-
,

d d 11 d I
A '.. 'd"

-

rg'o I M d" "d L piedade, (Heb, 12:28). Ler Mateus 4:1-11 .. , .

o ilustre casal receba da socie a e jóinvi ense· e os se ve, . um m lCe ve - as, elxemos as nossas rante Pedro e orena, amo

seus numerosos amigos e admiradores, as mais eloquen- nhoso, leva�d�-se em ,conta aventuras ,!1�quêl� Morr,o bos sobrinhos do inditoso A REVERÊNCIA é algo que se aprende
-

desde a

tes provas de apreço e estima, O Estadp envia�lhe, e aos a complascencla de mcer- de forma comca, situado en- Cmt,
I l' d '

t A
-

pA
infância, A criança que não aprendeu a primeira lição

seus dignos filhos, os seus votos de felicidades e de para- tas estatísticas atua lza as.
I
re rmaçao, e a.ntano do

. Sôbre a denominação Ma-
.

. d S 1 I de reverência, que é: "Honra a' teu pai e a tua mãe",
bens, Mes,mo ass,im,. há ain .a, �,' no Distrito de Ribei-

I tadeiro, não' foi origina,'ria
1 d M

-

Cf Ilh
foi privada do princípio' básico sôbre o qual se constrói

um grupo estImave e es-
I
rao a a, e vamos· re- 'desses fatos ali, ocorndos o edifício 'clt' reverência a Deus,

_ sra, Cidália Santos tres abnegados que, por v.o- ,trocedendo o calendádo, a
I
com o término da Revolu-

,. 1 .,_ sta. 'Isa Gascâes'�' . cação, pemeneçem no seu fim de sabermos o que ali cão, Matadeiro, como me.

. '.

A verdadeü'a revêrencia consiste da apreciação e

_ sta. Daltina Costa' posto, como. rÍ%rtíres . dalacon"tecau, �<>:g<W"�l!n:Q�m,ili- •. �fi;m�ou o ..."ci,tfldo :hi�tofia-
do amor a Deus, nosso bondoso Pai, Estas coisas nos au-

FAZEM ANOS, HOAJEd: d' D 'L b vergonha a que chegamos, tar de MoreIra Cesar. I dor Lucas Boitex se pren-
liliam a obedecê-lo alegremente, Jesus Cristo revelou a

- sra. Luiza n ra e
I
_ sr. arCl a es , d'

. d C t d t d
'

- d profunda reverência qu-e Ê1e, como' Filho, tinha' para

Ramos, esposa do sr. Jaime _ sr. João Aristides da

I
atraves .a 19norancla e o '

.. om, o 10Arpe ,edamb�n o o de à antiga Armaçao
'

e
com Deus. Pai, Na sua vida Jesus deu testemunho do

C··
,- analfabetIsmo. Agora mes- mvenClVe qUt a an - a Baleias,

Ramos oncelçao
'V" CId" mo uma Comissão, com es', esperança dos maragatos, Ass'm diante das contro- Pai, obede�e,ndo-o, e dependendo, da Sua vOJ;tade, até

- sr, Aldo Rocha, do alto _ sr. Jose leua a el-
f A h"c ,'lançou uma Desterro pôs'se em pânico

" ,1 ,

sAb a
aceitar o cahce de amargor da cruz do Calvario para

comércio desta praça ra orço erOl o" , verSIaS que correm o re, 1-
. ., .

.

Campanha em Beneficio da sendo a fuga o único meio I
'g m da denominacão,

nossa sa vaç�o, . ,

- sr. Arnoldo Analdo da
I
_ dr. Ubua,]ara de Mo'

S
. d d R t' a dos de sobrevI've" 'f A 'dA .Ion e

,

f 1 "d I Na oraçao de Jesus, lfO cenaculo podemos apreciar

T b 1
- J"l C' F '1

- OCle a e ecrea lV � a orça m 0- quero aqUI azer esc areCI o,
• "

'
,

.

Luz, a e iao em omVI e ' raes orrela a çao. I p' f Q uma mita do M h 1 d F; , d d a beleza do amor do respeito e do carmho que Ele re-

I ro essores,
,

uerem arec a e er- a verdadeIra, aguar an o a! 1
' ,.' - ." ,,, " ,,,

---0-- 'd'
-

ó recreativa mas ro.,
- d D C b 1 s- I ve ou, nas expressoes que usou. Pal, Santo PaI,

se e, nao s
.

'

U'
, .

atençao o r. a ra, e
'''Pai Justo"l

onde possam se reumr, for- ns, tIveram.oportumda- clarecendo-nos dos compa- E
", b d

'

d' f
A 'd de e Ih t' , f 1" stamos nos uscan o diáriament�e servir ao nosso

man o uma orça, um a e
,

esco eram O es ran- nheiros de fuga do m e IZ

coêsa, como um reduto de gelro; outros, .os inatos no Frederico Guilherme de Co'
Pai com reverência?

onde possam levar a sua voz Continente fronteiriço; e
I
rena.

em defeza da causa e em outros, ainda, o interior da I
pról do seu dever de� sa}var Ilha.

. _
.

_,.... _

o Brasil, através do traba- I O capItao de Mar e Guer- ,
_

lho, do ensino. A luta é de- ra Frederico Guilherme de' RESTAURAÇAO
'sigual e ren�ida, bem se �ê'l Lorena, 'p�i�eiro governa-·I DE DIREITOS
Creanças, nao votem - m' d�r �rov:sorlO da nova Re-
felizmente. I'rofessores vo- publIca, mstalada na Capi- ,

tam ohrigados e, para des- ��RLIM, 2 CU. P'), --- O

graça' dos candidatos, vo-
mlmstro da

..Econcml'�' d,a
tam conscientemente. Isto

f CONJUN'NT·O·S·TIIM"'O·V"EA,·s'Un'''E
�

Alemanha OCldentaI InfOl-

deIine '0 campo em que se :

I
mou em Bonn, que o g,)vér)1(1.

trava a renhida batalha. BRITAGEM _ CLASSIFICACÃO 2 da Colômbia decretará, den- ,Revela a minha vida a reverência por meu Pai Ce-

Eu me associo a esse gru- I .

tro de três meses, a rest""Ul'a· leste?
.

po heroico de ramanescen- SIL"GEM DE PEDH"" ção dos direitos das patentes
.

ZORITZA D. FURNADJIEFF (BULGÁRIA)
1 d

fi fi alemãs, que foram l:aneela-
tes que resistem, a em' e

I
'

d
dos durante a guerra.

tudo, á condiçã.o de vi a

que'o salário lh,es propor
ciona e lhes peço, como alu
rio extra, que aceitem e cor

rijam a minha modesta crô
nicá de solidariedade, mes
mo por que,. e afinal de

contas, tambem eu, 'depois
que saí da Escola, só ouvi

alguem dizer que os
' nos

sos dirigentes consideram a

Educação uma obrigação,
quando estampada nos indis

pensavel selo vermelho de

A PACIÊNCIA

pÉLIX PACHECO

Irmã gêmea da Fé, disfarce mudo
Da própria Caridade e da .Esperança,
Não há no mundo inteiro outra bonança,
Que valha a tua, como fôrça e escudo.

É nessa mão de sêda e de veludo

Que o homem horas más pousa e descansa
.. I

I , •

.

A procurar uma caricia mansa

Contra a incerteza e contra o mal agudo.

Á linguagem, que fala, é um conselho,
Tecido calmamente sôbre as horas,
Para explicar melhor o que nos vem.

Feliz quem abre e lê teu Evangelho!
Bendita tu, Paciência, que não choras,'
E ensinas sempre a não chorar também!

---x---

BODAS DE PRATA

ANIVERSÁRIOS.

Conselhos de Beleza
soas de ambos os sexos, e

em qualquer idade. Prati
camente não existe insuces
sos tipo de operação. Todos
os' casos são resolvidos sa

tisfatoriamente. A inter
vencão - é feita com anes'

As palpebras, ,sem dúvi- tesi� local e inteiramente

da, são como que uma mol-': sem dor, não sendo' preci
dura para o globo ocular e so intervenção em casa de

qualquer defeito que nelas
I

saude ou hospital. .

se apresente afeta indireta- I .

De modo geral retira-se

mente, toda a estetiéa do ."Uma quantidade de pele
rosto. Um dos males mais

I
com a forma'de uma meia

comuns que. se obse;rva na.' lua. da v,ropria palpebra
palpebra superior é a pto-

I

ptosada, porção essa sufici-
, se ou seja o seu relaxamen- ent-e para que corrija' o de-
to, Essa anomalia pode exis- feito. .

tir um só_lado ou mais rara-l Em poucos minutos toda
mente nos dois. operação é realizada e os

Ás vezes, ainda,. é mais individuos que a ela se sub-
'acentuada numa . palpebra metem não precisam guar
do que na outra tornando,. dar o leito ou privar-se das
desse modo;bem mais desa- ocupações normais. Apenas
gradavel' o aspecto fisico dg é aconselhavel' que ,usem
rosto.

.

durante os treis ou quatro
A ptose palpebrkl impede priII\eiros dias ,após a in

a visão perfeita obrigando tervenção ciculos escuros
'0 individuo a afastar cons-. afim de melhor disfarçar
tantemente a cabeça para os pontos qfie devem ser

traz ou esforçar-se em con- dados no local operado, 0\.1

trair os musculos da testa mesmo a possibilidade de
provocando, assim, sobre uma leve inflamação.
essa região, rugas bem a- Após uma semana todo�
centuadas. os ,pontos são retirados. A
Todo esse estado de coi- cicatriz resultante fica com'

sas r�resenta uma verda- pletamente invisivel, sentio
deira e permanente tortura impossivel', passados alguns
para os . portadol'es . desse, dias, saber-se o local onde

defeito, que chegam a lan- foi praticada a operação.
çar mão de yarios artificios NOrA: - Os nossos lei

para sanar o mal inclusive tores poderão solicitar qual
a fixação da pálpebra á t�s' quer co;nselho sobre o tra

ta por meio de um espara- tamento da pele e cabelos

drapo ou téla adesiva. ao medico especialista Dr.

Para corrigir definiti- Píres, a Rua Mexico,. 31 -
vamente a' ptose palpebral Rio de Janeiro, bastando
o unico recurso é a cirur- enviar o presente artigo
gia estetica. A intervenção deste jornal e o endereço
pode ser ,efetuada em pes- completo para a resposta,

(Colaboração especial pa
ra "O Estado")

PTOSE PALPEBRAL

Dr, Pires,

um cruzeiro
centavos.

e cinquenta

PROPOSTA
APROVADA

VIENA,2 CU, P,I .- Por 234

votos contra 232 e 20 qbsten':
ções, a União Interparlamen
tar aprovou um:1 proposta
comunjsta, de apoio à �.d
missão da China e outras na

ções comunistas nas 'Nações
Unidas, A Alemanha Ocid�'n

tal e os'Estados Unidos en(:a,'

beçarain a oposição, ao pas
so que a Grã-Bretanh:t \oiou
a favor,

PARA A MINHA GERACAO
7

RETARDANDO ...
LONDRES,2 CU, P,) - Es-

creve-se, que obstáculo mjs

terioso está retarrlando I) u

cõrdo final entre a Itil.lia e

a Iugoslávia, para a SOhlÇão
do litigio. sôbre Triei'te, solu-* TÓDAS AS CAPACIDADES

• BITRADOUS "CHAMPIONf'
•. '.O�T.A ENTREGA I ção que se esper.ava, para

I
êste mês, sendo possivel que
continue a retardá· lo a'uda

"por algum tempo".

Ruo México, 11 .. End. Tel.:

"5AMAROBRAS" - R ..

Tel,.: 42,5218 e 42.7437

RIO DE JANEIRO

As mulheres são como as

I
ondas do Oceaho:.' tôdas o

�esmo, nenhuma semelhan- I
, te. - DANIEL DARe. I

AVENTURAS DO

Partido Social Democralico

p

o

p
5 s
D

----------- ---------_.
__._--

LIRA 'TENIS 'CLUBE
DIA 4 - SABADO - INICIO 21,50 _ SOIRÉE

DA SOCIEDADE RECREATIVA DOS
PROFESSORES

DIA 6 _- SECUNDA-FEIRA - SOIRÉE' PRO-

MOVIDA PELO CLUBE DO PENHASCO. ;
.

Com a Biblia na Mão
. r. .

<'No Cenáculo))
SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO

ORAÇÃO

P.ai Celestial, nós te damos gráças pela oração de
Cristo que almeja que a Igreja Cristã- Universal seja
santificada pelo teu Espírito e pela tua verdade. Em no

me d'Aquêle que nos ensinou a orar, dizendo: "Pai
nosso que estas nos céus, , ,

Amém.'
,

PENSAMENTO PARA O DIA

AGRADECIMENTO
HUGO SCHNORR

Frieda SchrÍorr e Rudi Schnorr e Família, sensibi
lizados agradecem a todos que compareceram, acompa
nharam e enviaram cartões, .

telegramas. e flores pelo
falecimento' de' seu inesquecivel cunhado e tio, HUGO
�CHNO�R, ocorrido em 16 do corrente.

.

,

Partido. Trabalhista Brasileiro
PARA· DEPUTADO ESTADUAL
TEL�O VIEIRA RIBEIRO

-

ZE-MUTRETA :; •..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais um gremío esportivo
acaba de ser fundado: o

Bangu E. C., que, já no, pró
ximo domingo fará sua -es
tréía medindo .torças com o

Senai F. C.

.
Orientado pelo jovem Euni

Orlando da Silva, o conjunto
banguensé deverá entrar

'em campo assim constitui
do: Waldir, Biguá e-Mário;
Nelson, 'I'oninho e Nazareno;
Hamilton, Elbe, Ari, Culica e

EUl·ides.

Espera-se um confronto
movimentado e interessante,

.

estando bem preparadas as

duas equipes.

BANGU' X SENAI

GRANDES FESTEJOS NO 41° ANIVER- 10 CAiÇARA NA
I I

T

SARIO DO C. A. CARLOS RENAUX C���i���P���!��� I Impressões da reunião de sábado
Grandes resteíos estão pro:' QUENSE X VETERANOS DA rá com suas equipes titula- I Ad

,., , idé d dgramados para hoje, ama- SOCo ESP. BANDEIRANTE. rar e suplentes, para a Co- I esoes em massa a I ela o espor-
nhâ, domingo, segunda e As 11 horas: Atração -íné- lônia Sant'Ana, vila de São

'. , CHER'EMterça-feira próximas em co- dita com a Reprise, desta Pedro de Alcântara, onde íiste DIB I

-nemoracão ao 41° aníversá- feita no Estádio Augusto disputará uma partida a-

rto de Iundaçâo do Clube A- Bauer, defronte a arquíban- mistosa com o Botafogo 10-

tlétíco Carlos Renaux, da ci- cada da "Apresentação dos cal. Reina grande entusias

dade de Brusque, cognomi- países em desfile."
.

mo, pelos jogadores e' tor-

nado o "Vovô" .do futebol A Tarde: Futebol oficial cederes locais, pela presen-

catarinense. com o cotejo entre..aspíran- ça do Clube Caiçara aquela
tes e, profíssíonaís do PAL- localidade.

O programa está assim 01'- MEIRAS E. C. X CLUBE A

TLE'TICO CARLOS F-ENAUXganízado ;
I

Dia 3 de Setembro - sex

ta-feira - às 20,15 horas:

Simultaneamente nos Cines

"Real" e "Coliseu" Sessão
Premiada sendo e x i b i d. a
grandiosa película que o

portunamente surgirá em

cartaz.
'

Dia 4 de Setembro - Sába

do ..:... a partir das 15 horas:

Início dos festevos popula
res e desportivos no Estádio

�ugusto Bauer. Atrações a

granel em barraquinhas de

6 toda variedade! Competições,Danyr (Figueirense) .. . . . . . . . . . . . . . .
i

5 de Botcha! Bolão e prêmiosLando (Imbituba) .

15 h4 para Cavalheiros! E as 0-
Pacheco (Figueirense) .. . . . . . . . . • . . . .

I I t' .

3 ras: ,Sensaciona: em u a
'Pítola (Guarani) : .

3 desportiva mais uma vez os
-Barata, (Paula Ramos) .......•......

3 "invictos": BICLESTROTERS
Jaír (Bocaíuva) ' :

"

3 F. C. X BOLHAS D'AGUA F.
E'dio (Paula Ramos) ............•.•.

3 C. (de Blumenau).
Fernando" (Atlético) ;.............

Futebol moderno, inédito
E'rico (Atlético) '--:........... 33 com as atrações caracteriza-
Rodrigues (Avaí) . . . . . . . . . . . . . .. .

das para êstes espetáculos.
Valéria (Paula Ramos) .- '23 A Noite: a partir das 18;30
Waldir (Imbituba) :

horas contínuaçâo de todos
Anastácio (Guaraní) .. . .. • .. .. 22 os festejos populares, inclusi-
Lauro (Atlético) ...........•..••• �

•
•

ve competições de Botcha e

Zacky (Bocaiuva) ......•.••. 'L' • • •• • • • 2 bolão. As 21 horas: Inédita
Jacó (Paula Ramos) .....•...•..••...• 2 apresentação social na séde.
Ernani (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jamais a sociedade brus

Harley (Imbituba) •.........•. ',' • , •.. 2,
quense presenciou estáculo

Hercílio . (Atlético) _ .••,............. l' desta' natureza: Um quadro
Caréca, (Imbituba) ••.••••.••••••••••• 1 de beleza' e encantamento.
Néde (Avaí) ,......... r Não haverá sarau dançante
Bolão (Avaí) -. .. .•..•.••.••••••• 1 nesta oportunidade.
Manara (Avaí) I Dia 4 de Setembro - -Do-
Duarte (Avaí) ; .•••••••••••••,. •• •••• • I mingo: a partir das 8 horas

Guida (Avaí) .•...•••••••••••••••••• li 'da manhã: oontmuaçâo dos

Saul (Avaí) ..
'

;.... 1 festejos populares! Botcha a

Cabana ,(Imbituba) •.•••.•.•.••..•••• 11 prêmios: Bolão a Prêmios

Nenem (Guaraní) •..••......•.....�.. I, para Senhoras durante todo

Vitor (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 o dia. As 9,30 horas: Futebol

.Oséas (Imbituba) , 1 sensacional - desfile dos

Renê (Paula Ramo.s) � �. .. 1 grandes azes do passado:
'Carriço (Bocaiuva) 1 VETERANOS DO BRUS-

Oscar (Bocaiuva) ••.••....•••.•••.••. 1
China (Bocaiuva) I
Adílio (Bocaíuva)

' I
Nizeta {Guarani) '. . . . . . . . . . . . . . . . .. ,1 Giovani, do Atlético, no jogo contra o Avaí: des-
Poli (Guarani) 1 perdíçada,
Sombra (Atlético) 1
Giovani (Atlético) :.... 1

RECORDISTAS DE TENTOS POR JOdO '

Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense),
com 3' gols

NEGATIVOS
Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético

ARQUEIROS VASADOS

Bubi (Bocaiuva) ,

" .......•..... 13
Lelo (Guaraní) 13
Socini (Atlético) 10
Miltinho (Imbituba) 10
Alcides (Paula Ramos) .'.. .•.••.•••• 7
Mafra, (Figueirense) ;. ; . . . . .. . . • . . . . .. 6
Tatú (Avaí) ...•...... ....•...........•..... 4
Asdrubal (Fígueírense) • .. . .. 4
Aldo (Bocaíuva) ........•,.................... 3

Brognolí P. Ramos) 5
Adolfinho (Avaí) 1

PENALIDADES MAXIMAS
,Erasmo, do Guaraní, no jogo ',contra o Bocaiuva:

desperdiçada.
Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbítu

ba: desperdiçada.
Pacheco, do Figueirense, no joga contra o Imbítu

ba: désperdiçada:
Valéria, do Paula Ramos, no jogo contra o Avai:

'convertida em gol.
Laura, do Atlético, no jogo contra o Figueirense:

convertida em gol. ,

.

'Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Aval:
desperdiçada.

'

, Zacky, do Bocaiúva, no jogo co.ntra o.AtlétiCO: con-,vertida em gol. .

.
"

, i
Guida, do Avaí, no jogo contra o Guarani. conver-

tida em gol I

EXP:ULSOES
Trilha, do Figueirense, no jogo contra o Imbituba
Frederico (2 vezes) do Atlético, nos jogos contra o

Bocaiuva e o Guaraní.
Adilio, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético
Manara, do Avaí, no' jogo contra o. Atrético
Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético.

Cazuza, do Atlético; no jogo contra o Avaí.

NOMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense I
Avaí 2 � Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x,Imbituba 2 em Henrique Lage
Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guaraní O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x GuaraníD
Avaí 3 x Bocaiuva O
Imbituba 3 x Atlético 2
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guaraní 2,
Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2 x Guarani O
Atlético 1 x Avaí 1
Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva.3 x Guaraní 2
Atlético 3 x Paula Ramos O I

.F'igueirense 2 x Imbítuba O
ARTILHEIROS

...... _)o.

1
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LIGA, VARZEANA DE FUTEBOL

Consoante tivemos opor- meira reúmao dos clubes
tunidade de dar ampla pu: varzeanos de nossa Capital,
blicidade realizou-se _sa-, afim de' se descutirem as

bado úitimo no auditório, possibilidades da fundação,
da Rádio 'Guarujá a pri- entre nós, da Liga Varzea-

,

na do Futebol, à maneira
dos grandes centros espor
tivos brasileiros.
O desportista Dib Che

,rem, chefe do Departa
mento de Esportes da Rá
dio Guarujá, esclareceu a

todos os presentes. o seu

pensamento sobre a funda

ção da . Liga Varzeana de
Futebol, assinalando os be
neficios que ela poderá
prestar ao nosso esporte,
principalmente no futebol
profissional, facilitando, o

aparecimento de novos va

lores e dando margem a que
os jogadores do interior se

jam conhecidos. 'No decor
rer das' conversações, dirí
gentes de clubes formula
ram diversas perguntas a

respeito da campanha que
se ir-á encetar, notadamen
te no que diz respeito à or

ganização' interna dos- clu-
bes' .

F'icou estabelecido que,
os clubes, paralelamente ao

e Hbppe;' trabalho da comissão orga
nizadora, irão tratar -de sua

reorganização. fazendo com

que as agremiações varze

anas de nossa Capital, este
sr. Nilo Gomes de jam legalizadas e, posterior

mente, possam se feliar a

Liga. Aventou-se também'
à possibilidade dé se uni
rem dois ou mais clubes,
cujas sedes fiquem proxí
mas, afim de que mais se

fortaleçam.
Num ambiente de com

preensão e entusiasmo, .deCom, certa dificuldade o "onze" americano logrou vi-
correu a reunião de sabado

toríar-se, pois, seu valoroso adversário batalhou .renhída-
mente, cedendo no "placard" somente na segunda fase,

no auditório da Guarujá,
ficando estabelecido que, naquando aos 23 minutos desempatou para 2x1, com um ten-

to cuja validação os francísquenses reclamaram. próxima reunião, domingo,
O Atlético abriu a .contagem aos 2 minutos de jogo

5 'de setembro" às nove ho-

" por íntermédío de Haroldo e aos 22 minutos o América has, sera escolhida uma di-"

empatou com um belo tento de Izidoro, o qu'al foi o autor
retoria provisoria, que Ira

do segundo que deu a vitória 'a seu quadro. dar os primeiros passos pa-
Preliaram assim constituidos: ra a fundação do Liga Var-
AME 'RICA - Simões, Mazico e Oscar; Cocada, Uni- zeana de Futebol.

guaío e Ibrahím: Carrtço, Euclides, Gaivota Renê e Izi- 'O futebol varzeano, co

doro.
.

"
.

.
-

mo se disse, existe ha.mui-
Satisfatória foi a arbitragem do sr. Benedito Ribeiro to tempo entre nos. A Liga

Campos, reinando a melhor disciplina no decorrer do Varzeana não poderá sur

embate.
"

gir de um dia para outro É
Na preliminar, os aspirantes "rubros" venceram bem preciso que togas trabalham

pelo elevado escore de 5 x 2. em conjunto para a correre-

A renda. foi fraca: Cr$ 3.165,0.0. tízação dêsse velho sonho.

,
J

- Durante toda a tarde con

tinuarão os festejos popu

lares,
A Noite: CExclusivam�nte

NOTICIAS DE JOINVlllE
para associados e convida
dos especiais). A's 21 horas

na Séde Social: DESFILE DE

MODAS 1954 e a nota inédita

(Do Correspondente)
.... NA LIDEI,tANÇA o CAXIAS!

na vida social brusquense:
DESFILE DE MODAS

'

1890.
.:_ Reservas de, Mesas. Após
os Desfiles: SARAU DAN

SANTE.

No estádio d� São Luiz 'A. C., teve lugar, na, tarde de

domingo, o sensacional choque dos pelotões representati
vos do Caxias F. C. e C. A. Operário, ambos na liderança e

invictos.
O grande cotejo, chave da disputa do returno, pelo ar

dor e entusiasmo com que se empregaram os litigantes
em busca -do ansiado triunfo, ofereceu ao numeroso pú
blico um espetáculo dos mais sugestivos.

Setembro:Dia 6 de se-

gunda-feíra - exclusivamen

te social: BAILE DE ANI
VERSARIO DO "VOVô", às
21 horas. Reservas de mesa O conjunto "alvi-negro", coni um maior volume de
- Orquestra do Urca Jazz. jogo,' fêz jús à vitória, alcançando-a trabalhosamente,
Dia 7 de Setembro - Dia pois, seu valente opositor sustentou árdua 'luta, caindo Só

da Pátria - Reinicio dos fes- mente pelo escore mínimo fruto que foi de uma grande e

tejos populares e desportivos. brilhante jogada do meía Di�i. .

Botcha e Bolão a prêmios Conseguiu, assim, o Caxias, grande façanha, quebran
para cavalheiros. A's 9,30 ho- do a longa invencibiliçlade do Operárío e rcom Isso ascen

,a�: .Futebol _juvenil com o

I
dendo isolado a liderança do sensacional' certame de ,1954

clássíco da CIdade: CLUBE da L. J. D.! _

'

'

ESPORTIVO PAYSANDU' X Os dois conjuntos formaram assim:
.CLUBE ATLE'TICO CARLOS CAXIAS - Puccini, Ayala e Ivo; Joel, Helio
RENAUX. Euzebio, Periquito, Juarez; Didi e Vi.
A' Tarde: Futebol prelírai- OPERA'RIO _ Helio, Bazoca e Antonínho ; Piazera,

nar ás 14 horas é encerra- Ceceu e Mário José; Mingue" Deu, Bujão, Brandão e Nas-
do todos os festejos do ,41° cimento.

'

aniversário: A's 15,30' horas. Arbitrou muito bem o embate o
Um grandioso cotejo de lute- Oliveira.
'boi de repercussão Inter- Es- Bôa foi a renda: Cr$ 16,030,oó.
taduaI. Estão ultimados os Não houve preliminar.
entendimentos para a vinda

de poderoso conjunto de re

nome nacional. Oportuna
mente em divulgação será

, Em São Francisco, 'prosseguindo na disputa do certa
conhecido o adversário do me principal da L. J. F., defrontaram-se os esquadrões do
C. A. Carlos Renaux nos' fes- C. A. São Francisco e do América F. C. desta cidade.
teíos de seu 41° aniversário.
Após o cotejo-honra serão

entregues os premios aos

vencedores das várias compe

tições.

VITORIOSO O AME'RICA

LIDE� O CAXIAS!JUIZES' QUE APITARAM
Oswaldo Silveira, 8 vezes

Osvaldo Meira, 5 vezes

Oswaldo Ramos, 4 vezes

João Sebastião da Silva, 3 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes

Francisco, Prazeres, 1 vez

Saul Oliveira, 1 vez
5° lugar _ Guaraní, com 10 p.p.

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar _ Imbituba com 4 pontos' perdidos.
2° lugar _ Avaí e Figueirense, com 5 pontos per

didos.
3° lugar _ Atlético, com 8 poatos pertidos.

ASPIRANTE�
1.0 lugar _ Boeaíuva, com 2 pontos perdidos
2° lugar Imbituba e Figueírense com 5 p.p.
,3°' lugar ._ Paula Ramos, com 7 pontos perdidos.
4° lugar _ Avai, com 9 p.p.

.

4° lugar _ Atlético, com 8 pontos perdidos.'
5° lugar _ Bocaiuva, com 9 'pontos perdidos.
6° lugar. -:- Guaraní, com 10 pontos perdidos.

PROXIMO JOGOS
Domingo _ Avaí x Paula Ramos
Dia 12 _ Bocaiuva x Imbituba, n€sta Capital.

,

.

INGlATERRA X
HUNGRIA'

Com os jogos realizados domingo, a classíf'ícaçâd dos
disputantes' do magno certame da L. J. F. é a seguinte:

1.0 lugar -;- Caxias F. C. com 1 ponto perdido.
2.0 lugar --'- C. A. Operária com 3 p.p.
3.0 lugar - América F. C. com 5 p.p,
4.0 lugar - São Luiz A. C. com 6 P.P:
5.0 lugar - C. A. São Francisco com 11 p.p,
6.0 lugar - Ipíranga com 12 p.p.

BUDAPEST, 2 (U. P.)
Estão praticamente vitorio
sas as negociações entabola
das entre as autoridades 'in
glesas e hungaras, com rere
rencia 'a um encontro fute
bolístíco.

A PRO'XIMA "RODADA"

Conforme a tabela de jogos organizada pela L. J. F.,
a próxima "rodàda" marca os seguintes jogos:

Em São Francisco - o "clássico" local entre C. A. São
Francisco e Ipíranga F. C.

Nesta cidade - o sensacional confronto entre Amé
rica F. C. e C; A. Operário, no qual o primeiro tem. a derra
deira "chance" de aínda aspirar o 1.0 pôsto no returno.

"APRONTA" O
PAULA RAMOS
Trein!;t hoje coletivamente

o Paula Ramos, "aprontan
do" para o jogo de depois
de amanhã frente ao. AvaL
O ensaio terá por local o es

fádio da F. C. F., com início
ás 15 horas, sob as ordens
'do prOfessor José BarãQ. AI
noit,e será efetuado o exer

cício do Bocaiuva.

VITO'RIA ,DO GUARANY

-:- No prélio de sábado, pelo returno do Citadino de Bas-
quetebol, o Guarani E. C. se impos com categoria ao quin-

I
teto da S. E. Cruzeiro do Sul por 50 x 34, prosseg,uinçló as

sim na sua luta de' ainda conquistar o i:íi-c�mpeonato, em
bora atualmente na vice-liderança do cert'ame.
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blíca, O ,�, thrilling", esta \'<::2" manus". "

dá cala/rios. O "suspense" Apenas ouviu estas pala
dêste filme em que está e.n . vras, o 'condenado não vol-

íoso a vida de um artísta tou a abrir os lábios,- aprsm •
'

,�-'
" ",�

, ."ANTlC SUPER. ADITIVO
verdadeiro é angustioso. Na da insistência do verdugo, •

----------------------------------�-------------------------------

e�fera dos intelectuais e

llO'lq.ue
não compreendia o sen-

RECIFE TERÁ A VISITA DO PRESIDEN- ,ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS PRO- DISSOLVIDA UMA
mundo da gente comum que tido de seu conteudo. com-

I
!

'

lê, diz-se que em nome da ar- preendeu-o, porém, o rei, sen- TE DO CONGRESSO FISSIONAIS DE SANTA CATARINA' LOJA MAÇONICA
te e da beleza deve-se salvar sível às coisas engenhosas, NOVA YORK, 2 ("? P,) -:- O. dr, GOI�:tein pe,rli'iane- ,

De orde� .?O �r..Pre's�dente ,convido a todos os Jot- 'I GUÀTEMALA, 2 .u. P)
o homem que, ê verdade, ns- Era fácil ver que o réu se O dr. Israel Goldstem, presi- cera no Recue do dín 2. ao

I'nahstas profissionais inscritos ate esta data para compa- Di '1'" I
'

d dí d t 'd C T d di 5 d t b .J " •

d b
zem que o governo (kSO -

sassinou umas quantas ;.cs- abstinha e izer a prece pa- en e o ongresso , u eu la e se em 1'0, 4uanCIO recerem a Casa de Santa Catarma, dia 3 e Setem ro ,"d L' M'" .•

té
.

f' A' t·
,

A' t" P 'I, "
'

I'
-

' veu a gran e oJa l,aCOnlC,l

soas, mas que deu um belo ra suspender a e o ln 1\11',,1,) a mericano, par Ira para a ,- par Ira para aramarino na [proxímo as 20 horas onde se rea izara uma reuniao d G t 1 'I d'
, . '"

'-'['
,. a ua ema a a egan I) que

livro à humanidade. execução, jogando na pala-· merica do Sul hoje, por via
,.
ouíana Holandesa. com o seguinte sumário: d 'do " .. "

'

E
.

d t
.

do reí E êst
-

b
.,

f' d zístt I D t
-. .

a mesma se e reava a au-

spera-se, pOIS, e um 1'1- vra o rei. es e nao o o 1'1- aerea, a im e. VISl ar. a gl�-I '

uran e sua excursa�, as a) - Dados individuais para o registro da Asso- vidade internacionais". C a-

bunal supremo - sempre é gou a permanecer em sllên- mas da� com�mdad:s jUdal- ve�p�l:as da cOI?:mora;;�() do I ciação, (Sindi�ato).
'

.'
côrdo de dis�oluçai) diz ,que

possível encontrar-se unJa cio durante muito tempo. cas maIS antigas do Novo I t:ICell.O centenano da .u,lda.. g) - Interesses geraIs da Classe. ficou comprovado que "o t.:!o.
falha processual para reeX!l,- Sorrindo, deixou-o ir com es.. MunCQ. çao, do Congresso Judeu A- Florianópolis, 3Q de agosto de 1954 munismo se. havia infiltraqo
minar um processo - ou do tas/palavras: A primeira parada no IH- mericano, o,dr. Goldstetn eH- José Condeiro :- Secretário
presidente, um "belo b'estu" - Palavra de rei não volta' nerário do dr. Goldstein ·l:erJ. I rigirá uma saudação' tia eo-

-O- ·atrás. Sustento o que disse. a cidade brasileira de Reci .. I munidade judaica dos Esta-

Já não se vêem, porém, JS. -O- fe, onde existe o núcleo ju- dos Unidos as comunida,les

belos gestos nos tempos da Não eram todos senMvei, deu mais antigo da Am�ril'a do Recife, de Paramario0 e

democracia. O presidente é ao "bón mot"; devemos i"C- do Sul, que data, de 1642. Curacão.

um funcionário eleito por aI- conhecer, para não hp.ver

guns anos pelo povo, e dev·� nostalgias e, Pranto. Na Rús
custodiar a aplicação das 1(1]'1. sia,' um candenado à fôrca,
Não pode permitir-se (anta- tendo direito à graça pOl'Cjlle
sias. Está acima das leis per a corda havia partido, teve a

uma convenção, do mesm0 má idéia de exclamar que,
modo que um capitão tem o na Rússia, nem sequer sa·

direito' da vida ou morte só- biam fazer uma corda re:;is
bre a tripulação e os pas,a- tente.

geiros, porque é "o único p't- - Bem -' declarou o C<1:ar

trão depois de Deus". Apenas Nicolau - para demonstrar

chega ao' porto ,de desemb'lr- o contrário, enforquem-no
que, porém, deve prestar con- com outra corda.
tas ao conselho de admini.,- E se negou a conced�r-\)1e
tração da companhia. graça.
,O belo gesto de perdoar ü!T:

nome da beleza de uma obra,
pela elegância de uma frase,
ou' 'pela presença de espírito
,contida num::). resposta só po

..

de permitir-se o rei, que é rei
por graça de Deus, foi u'ngiLlo
com os santos óleos e em lu-

BELO GESTO
DE PITIGRI�LI

BUENOS AIRES - (Apla)
_ O maior êxito de livraria

'verificado êste ano nos Esta

dos Unidos �oi um livro es

crito.na cela número 2.455 da

penitenciária de San Quin

tín, Los Angeles, por um con

denado à morte. Magnífica

'propaganda para o lanç�
mente publícítárío de um 11-

vro. Uma emprêsa de Holly
wood pagou, 130.000 (ij,ólares

pelos direitos de filmagem.

Editores de todo o mundo te

legrafaram ao autor, cha

mado onessman, para, obter

os direitos de tradução em

diferentes idiomas. Trata-se

-de uma autobiografia de

uma sinceridade e uma jac
tância desavergonhadas. ,

.;\s

somas que chegam à sua c'e··

la, em cada distribuição pos

tal, poderiam servir-lhe 'AJ.'·a

contratar o melhor advogado
do país, para levar a efeito

aquele jogo de acrobacia que

um advogado sabe' fazer eõ

bre o trampolim dos preces ..

sos, sôbre o trapézio móvel

.da consciência dos juizes, liÔ
bre a corda frouxa da Im

pressionabilidade das Ir as

sas, que algumas vezes Influe

sôbre o destino de um acusa

do por crime de assassuiío.

Não quero dizer com ísso r.ue

as vozes da tribuna destina

da ao público nem que os as

sovios que partem da rua se

imponham à consciência dos.
juizes, ou exerçam pêso s6-

bre a mão que pode escrever

um sim ou um não num pe
dido de graça, sobretudo IlGS

Éstados Unidos. Naquele pais,
onde o poder do número e a

abundância dos zeros que se

escrevem à díreíta da unida

de pasmam em matéria de

publicidade' e consagra.n um

artista ou uma pasta dentí

frícia, revelaram-se íneríca-
\

zes quando houve centenas

de milhares de subscrltores
de um. pedido de graça para
talou qual criminoso, 'l.iura
lei! E' certo, porém, que a o·

piníâo pública, a paixão cole

tiva e o entusiasmo da muitt
dão produzem uma atrncsre

ra, corrrentes,. ondas, o .j\le
não pode permanecer ín.üre

rente êsse punhado de no ..

-mens que tem o dírelto ,�e

julgar e condenar;
O êxito de livraria de t.hes

sman sacudiu a opíníâo pú-

_ Que fe;z;? - perguntou-
'

lhe.
_ Sire, roubei' um casal de

frangos.
_ E por uma cpisa no va

lor de duas liras jogaste a vt

da?
_ Por vossa majestade, ar

risquei a vida por dez centa

vos por dia - retrucou o

sub-oficial.
_ Libertem-no disse

Frederico o Grande, que �os'

tou da frase,'

Carlos XII, da Suécia, que
ria que seus soldados rõssem

submetidos a uma díscípltna
férrea; era-lhes proíbído, sob
pena de morte, tocar nos

bens do inimigo e saquear as

cidades conquistadas. Uma

vez: chegou preso um SOlcJ3,

do sob á acusação de haver

roubado Um frango de um cí

dadâo polonês. Processo 8'1-

márto, condenação à morte,

O réu foi levado à presença

do rei, que o repreendeu às- �

peramente, tendo o soldado

respondido:
_ Majestade, se haveis to-

mado um reino inteiro ao

Eleitor da Saxonia, quisera
saber por que eu não pO'iS'1

tomar um frango a um círía

dão da polônia.
_ Tens razão - replicou o

rei. E voltando para seu -._;;�

tado-Maior, ordenou: - D e�j

xaí ir. êste gentilnomem. .

Em seguida, chamou o oi"

cíal, que se preparava paro

redigir o documento e lhe

disse:
_ Faca com que dêm uma

boa soma ao cidadão rouba

do, como mdenízacâo nr-'o

dano' que' lhe causou o -ot

dado.
E eis a história de um ter-

ceiro rei:
Henrique III,

.

pásseanto
em Paris, pela rua Saint Ho

noré, na esquina ondese exe

cutavam
-

os condenados ;:.

morte, ,viu' um malandrírn

que, o verdugo 'se preparava

para executar. Reconh:ecendo
o rei': o condenado gritou:
'_ Graça, Sire, tende pie
dade de mim, pobre infeliz:

Henrique III se informou

sôbre -o delito cometido c,

co'mpreendendo que o homem

não merecia mdulgêncla nem

compaixão, disse:
_ Bem, esperai ao menos

que diga suas preces. Nàc

cumpraís a sentença até qu

tenha pronunciado o seu ':n

'Europa.

RIO, 1 (V. A.) - O presi
dente da Repúb�ica as'llinou
decretos, ontem, na pasta da

Fazenda, nomeando o sr. O

távio Gouveia de Bulhões pa- !

valores
essen'ciais'

para o seu motor I
..

.... _

I PARTIDA RÁPIDA

2 ACELERAÇÃO INSTANTÂNEA

3 ELEVADO TEOR ANTIDETONANTE

4 MÁXIMA POTÊNCIA

5 MAIOR QUILOMETRAGEM

Obtenha tôda a potência que o motor do seu carro pode oferecer-
.

lhe... use Gasolina Atlantic.

A Gasolina Atlantic é fôrça em perfeito equilíbrio. Todos os. cinco
valores essenciais, necessários ao seu carro para dar-lhe o desem

penho e o rendimento que você' deseja, nela se encontram na

pwporção exata; Experimente a Gasolina Atlantic ... e deixe, que
O seu carro decida 1 _.

I

**************.
&lMIRE-SE, PARA MANTER O SEU CARRO SEMPR'E EM

flfRFEITA$ CONDIÇÕES:
1. Use regularmente Gasolina Atlantíc e. .os Atlantíc Motor Oils.

2. Leve o seu carro .eo seu Pôsto Atlantíc regularmente para os

seguintes serviços de manutenção:
'

Lubrificação com os produtos Atlantic. Trocar o óleo do "cárter"
iii cada 1.500 quilômetros. Recomendamos limpar as velas a cada

a.ogo Quilômetros, assim como trocá-las a .cada 16.000 quilômetros.

li ASA*
ASA é um aditivo natural de petr6leo.
que assegura maior limpeza n!l
tâmara de tombustão e vida mail

longa das válvula,-
�'

.

..�. � - -

....

•

I
na Grande Loja da Gt&tl.te ..

I mala", da mesma forma que
, em outros setores do pa.is.

"A.A. DO EMB.
SOUZA DANTAS"

(O REGULADOR VIEIRA)

NÃO IRÁ A
MANILHA

LONDRES, 2 (U. P.) - A ..

nuncia um porta-voz do Fo-

.&. mulher evitad dor.. reign Office que o sr. Antho- .

ALIVIA AS CóLICAS UTERlNA:- ny Eden não irá a Manilha e

F..mprega-se com vantalitm pal'. que a delegação britAnica se

combater as Flores Brancaa.' CólJ..
rá dirigida por lord Rr.a.d!ng.

cas Uterinas. Menstruael e apl). o

parto. e Dore. nOI 0""1'101.
I poderolo calmante e Re.,w.

do! por excelêncla. PARIS, 2 (U. P.) - Amigos
FLUXO SEDATINA. peja IQ& c:�m· do ex-embaixador do Brasil,
provada eficacla 6 receitada PÓ' na França, antigo deeano elo

médicos iluatrel. , Corpo_ Diplomático, H. Souza'
FLUXe SEDATINA encontn... ,em Dantas, decidiram constitui.

toda parte. uma "Associação fie Amigos
".-----,------------.--- do Embaixador Souza Dan-

OS B-36, DE 10 MOTORES '

tas", para' perpetuar fi. me-

WASHINGTON, 2 (U. P.) A' Aeronáutica informou mória 'do grande rte<:apareci-
- Aviões intercontinen�ais ainda que embora seja a I,ri- do.

B-36, de dez motól'es, serão meira vez que aviões B ,313

envi;:tdos em outubro à ilha são enviados ao Extremo ú- I ADVERTENCIA
de Guam, par� um pel'íodo riente, não se trata senão de EVANSTON,' Illinois, 2 lU.
de instrução de 90 dias, a- um "exercicio normal de i)1s- P.) - O Conselho Mundial de
nunciou a Aeronáutica ame- trução", de cOl1íormidf.,de

_".
.....

Para a Divisão do Impôsto rlcana, acrescentando que

de Renda, em substituição ao êsses aparelhOS substittl.iá:o com o programa de manu

sr. Cesar Prieto, consta a, in- 'na' ilha, as esquadrilhas d� I tenção da mobilidad'� �>;lobai
dicação do sr. Eduardo Lopes B-50 que/lá se acham atua!- das unidades da uv.iaç;:io es-

Ribeiro.
'

I mente.
'

cruz de Cristo".

RESO����ANECER • Nomeados dlre.,
LONDRES, 2 m. P.)· -- O I torei da SDIDe

ministro inglês das l�ela�6e,3 , d C t· dExteriQres, sr. Anthony Ede:1, .8 a ar eira . 8
anunciou oficialmente, que I

B d t'resolveu permanecer na Grã- e escol os
Bretanha, e não ir a c"nfe-

.

rência de Manila, em vista
dos problemas urgentes rela�
cionados com a defesa da

CLUBE 15 DE OUTUBRO ra o cargo de diretor execu- ,

tivo da Superintendência da

Moeda e do Crédito (SU-Rua - Alva.ro de Carvalho, n. 12

PROGRAMA PARA O MiS DE SETEl\;IBRO
gar de dar explicações ao po-
vo deve délas ao Supr�mo DIA 4 - FESTA AZUL - Salão ornamentado a .carater.

Criador. Será oferecido um mimo à se-
. i, nhorita que 'se apresentar com

_ , o traje mais elegante.
DIA 25 - FESTA DA'PRIM)\VERA - Na. ocasião será fei

tá eleição para. a Miss "Clube

15 de Outubro".

Frederico o Grande encon

trou, um dia, o cortejo de u·n

condenado à morte, em quem
reconheceu um seu sub ·on ..

',"
-

,

clal.

í

MOC), e o sr. Mário Brant

para. o de diretor da Cartei

ra de Redescoptos do Banco

do Brasil.

igrejas encerrou sua segunda
Assembléia, com a SOleIH:l ad
vertênciá ao mundo de que a

paz e a justiça, poderã;} ser

encontJ;adas finalmente "na

tra�égica americana.
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Florianópolis, Sexta-feira 3 de Setembro 1954 o ESTADO

I

Reservistas do Exérc,ito
\ A 168.' C ..

R.· .está, fornecendo milhares
. de certílícades. Observaçâe -importante
SÃO FRANCIS<?O DO

I H�RVAL DO OESTE: ---: ,,:io Izidoro. Marta:-ello, Ar
SUL: - José .. Luiza da' Artidor Zago e Agenor Jose lmdo Balbmott e Alfredo

Graça e Nery Gomes Curo-Luiz. I' Souza do Amaral.
'

vello. JOAÇABA: Abramo An- CAÇADOR: - Armindo
BOM RETIRO: - Ruh- gelo Tedesco, Alfredo AI-.Dall' Astra Bonfante, . AI-

land Westphal. bêrguini, Alcido Alfredo I cides Martins, Felicio COe
I

IBIRAMA: Antonio Luiz Hechler, Caetano Francis- marella, Getúliq_ Dalpiaz,
Cardozo, Alfred

.

Zickuhr, co Sartori, Frederico Gui- José Goes, João Maria da
Fritz

_ Kroeger e HPario lherme Lewerentz, Fran- Silva, João Maria de Casti
Dietrich. cisco Gatelli, Gentil Ernes- lho, João Miguel do Nasci-
IMARUf: José de Sousa to Bilibio, Lauro Appel, mento, Juviliano Antonio'

Costa e Sirius Francisco Ef- Leonardo Guilherme Leve- da Silva; Angelin alivio,
... fting. rentz, Luiz Saretta, Nelson Francisco Bombassaro, Her.,

LAGUNA: Aloncio An- Cardoso, Otto > Leopoldo cilio Nesi, Herminio de
tonio de Medeiros, Aparí- Appel Olivio Soldi, Paulo Bastianí, Ivo Bernardino
cio Roque da Silva, Anto- Hugo wosserberg, Renato Ivo 'Bernardino Rombaldí, _

nio Zeferino Teixeira, An- Tomosi, Volfre Dore. Manoel Ribeiro da Silva,
tonio - de Figueiredo, Este- TANGARÁ: - Aracy Lirio .joão Bellani e Laude
vam Clemente. da Silva, Guilherme Cherubini, Octa- 'lino Favarim.

. .. . ,.

Goldofin Inácio
.

da' Silva,
José' Manoel de Limas; J0-
sé Medeiros Costa, Manoel
Agripino da' Silveira, Ma
noel Teofilo daRosa, Mano
el Batista de Souza, Nilton
Manoel da Silva, -Dorvaci
Bento Jeremias, José' Higí
no, Orlandõ Manoel Espln

.

dula e 'fertilio Manoel Tei-

SÃO J;OSÉ - 10_- 11/2 - 31/2 - 51/2 - 71/2 - 91/2
.e RITZ -.2 -,.,. 4 :_ 6 - 8 - 10 .

. IMPERIAL - 2% - 4% - 61/2 - 81/2
GLORIA - 3 '� 5 -! 7 - 9 -'- horas.

A Maior Bomba, do Cinema Nacional
\,

PITUCA' em

� SAO JOSE
. As 3 7,30 9,30 horas.
"WALT DISNEY"

O Mago do Desenho,
Apresenta em: IAS AVENTURAS DE .PE

TER PAN
No programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços: 10,00 � 5,00 .

Censura Livre.

12 ·1 T Z I

Às 5 8' horas.
GARY COOPER - BAR-

)TOMAC LANE - DAVID .

NIVEM - em.. 'ILEGIÃO SUICIDIA i
No Programa: '

Bandeirante da Tela Nac. I
Preços: 7,69 3,50. IImp. até 14 anos.

CONCÓRDIA: - Anto
nio Menegattí, Antonio Sil
vestre Favaron, Antonio.

Argentino .
Caús, Alziro

Nosvitz, Alberto Adelíno
Decezare, Albino Bonsoni,
Candido Bonissoni, Clau-

\díno Ceolatto, Dorival Jo

sé Teixeira, Edvino Neiss, '

Honorino Ferri, Hypolito
de Almeida Teixeira, Ivo
Rauber, João 'I'revizan,
Lauro Aloysio .Klein, Mau
rilio da Silva, e Odilei José
Biffi.

.

PAPANDUVA: ,- Ma
nuel Antonio de Oliveira.
PORTO UNIÃO: - Ar

tur Domingues de Gastro e

Vericio da Cruz.
CHAPECÓ: - Sirio Pe

try.
ITAJAf: - Mario Bra

siliense dé Sousa ..
JOINVILE: - Frederico

Gassenferth e Jacob Weitz.
TURVO: - Eraldo Luiz

Batista.
CURITIBANOS: - Ge

tulio Vargas de Moraes,
Erico Rodrigues França e

Halvino GaUlina.

Terreno � Importante Industrie
IOIIQ, .

fl1l8 [ftUSOUBn Rendf\s .

Precisa de representante para esta. praç�. Cartas

c/rererêncías pI Caixa 'Postal, n. 13.839 -' São Paulo,

leiTE
.. Agência

de

Pu blic-idade
eatD Patal; 4ô

-,

li'lorlln6poU.
S_ta c.tulaa

,,:, �KO'

PR.OG.LlVRE 'A
10 -,

ACOMP.COMP.NIoC.
,

�.. -�

"O P�TRÓLE!O É NOSSO"

Elenco:" EnÍilinha Borb'a - Heloisa Helena - Ivon
Cury - Catalano - Violeta Ferraz e Adelaide Chíozeo
- Virgina Lang. (Uma 'produção de Watson Macedo) .

------------------------�----��--�------- ------

. SERVIÇO MILITAR

�

.

\
,

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO '.'G_RÊMIO DOS

- COMERCIÁRIOS".
Maravilhosos Prêmios que serão ofereci- ,

dos até o 10° lugar, Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio, a sa

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro. confecionada esnecialmente no

Rio de Janeiro; Uma viagem a cidade Mara-
.vilhosa com acompanhante, gentileza da' Ser
viços Aéreos Cruzeiro Dó Sul Ltda; Um rí

quíssimo anel de pedras, além de uma belíssi
ma toilette para e coroação

'

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E 'EFICIENCIA

de'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira 3 de Setembro 1954
1.

"T���I�I�A!! s�onc!!�c�oÇ��N_ ��:t:�;������g�!����f;��a:�: :Permita que .I�e a�resentemos,

DUSTRIA" mente, uma organização ju-I comitês da juventude comu- J .

N II Id' I
' • ;' d-Os abaixo assinados, 'f�.màadores da "TEXTIL CI- venil comunista por esta-jnista foram advertidos a a ova a a-a maqulDa� . e

SAMAE S.A. - Comércio e Indústria",. em organiza- rem seus. oficiais falhando não desviar os olhos de "to-I' . _-

'1' '1'cão, tendo sido integralmente subscrito o capital da na .b�talha da supress�ci da do o mo�o que. por qu�l- O toque ' ev'e 'Como uma�ornpanhia, convidam os senhores subscritores do mes- religião entre a mocidade quer razao estejam submis- '.. .

.,

rno capital para uma assembléia geral, no dia 15 de se- russa. sos a influência da íntoxi-
ternbro do corrente 'ano, às 9 horas, à rua .Deodoro nr. 'A emissora declarou que cação' religiosa."
9, na qual se nomearão os peritos que deverão avaliar não havia 'lugar para reli-

J

as máquinas e acessórios de propriedade do subscritor gíão no sistema soviético. "Muitas organizações [u-
Augu.sto Hendricus Vonnenaar que deverão ser íncor-: "Não podemos fechar nos- venis", continuava o ataque.

, p0radps à sociedade anônima. '

'

sos olhos' ao ato de que en- ,vermelho, "têm se. esqueci- I
Florianópolis, 28 de agosto de 1954. tre nossa juventude há ain- I do de que essa é uma de

Aderbal Ramos da Silva da aqu�les que estã'o apega-
!
importantes tarefas. É =.Augusto Hendrreus Vossenaar dos ai crenças religiosas e

I
cessário combater, os pre-

. Acelon Dario de Souza preconceitos, dizia a denún- suas importantes tarefas. É
e os preconceitos religiosos necessário combat�r o p:re� I

i
e Os preconceitos religiosos meios da pro�aga:pda ien-I' ';

não poderão ser manidos tífíca do ateísmo," concluiu .�;

de seus corações enquanto a emissora 'de �olo:tov. '., .:

I

, M�S DE SETEMBRO I "

4 Sábado (tarde) Farmácia, Esperança Rua Con-
_

selheiro Mafra - 3 Domigo Farmácia Esperança Rua

,- B Id 'It. I "r·llada 'lIom O m'elbo'r a�o "o'mondoConselheiro Mafra _,_ 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá- a a ti Bit III li' Y U
cia da Fé Rua Felipe Schmidt - 11 Sáabado , (tarde)

,

Farmácia ModernaRua João Pinto- 12 Domingo Far- DESTIBUIDORES EXc'LUSIVOS PARA O ESTADO
mâcia Modernà Rua João Pinto .; 18 Sábado '(tarde) DE SANTA ,CATARINA

, Farmáclà+Sto. 'Antônio Sua Felipe Schmdt - 19 Do-

«Casa' .Fernand·o
.

L'Ida·..�'mingo Farmácia Sto, Antonio .Rua, Felipe Schmdt -
II25 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Traja-

no - 26 Domingo Farmácia Catarinense 'Rua Trajano. I

TELEFONE 3.878 - CAIXA 'POSTAL, 467O serviço noturno, será efetuado pelas farmácias
Rua Saldanha Marinho, n. 2Moderna,' Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas
TELEGRAMAS, "C A N A N'"João. 'Pinto, Felipe Schmdt e Trajano.

,

- Florianópolis _;_

� ���.��o����HO���TruW �-·�-�-�l-·�-r-r-e-n-o-s�·-�-a�Y-i-l-a-f-l-o--r-·��a'
, (SNA) ,- Dois filipinos, entre 10.000 nativos, os Bi- pintada a oleo, envidraçada, -.' (E t' -I }recém-graduados pela Fa- laãs, uma tribo pagã que com agua luz esgoto, estala- �i':��;?;) � s reI o
culdade de Teologia da U- ainda não tem língua escri ção Sanitaria dentro de Ca-,

MAGNIFICOS' LOTES, COM FINANCIAM�NTO A�iversidade de Silliman, ta. Essa obra de missões é sa fogão com forno. Assoa- LONGO, PRAZO SEM JUROS
nas Filipinas, estão irricia-" patrocinada pela' Igreja lho de Tijoleira. Pelo Preço Oportunidade especial para áquisição, com grande

. ando um trabalho missio- Unida de Cristo, com, sede de Cr$ 80.000,00 em terreno facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIOA.,nário na Ilha Mindanáu,
f

nas Filipinas. - de '9 x 11.metros, a Rua
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.

, Laura Meira 48. Prívihgiada localização, nas PROXIMIDADES- DO ES-
. E um lote de, terreno a TAD10 DO FIGUEIRENSE àssegurando valorizaçãoj; Rua Pedro Demoro no Es- 'imediata. ..' "

)
treito ao lado ?<:l escola de

.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
Escrita da Marinha de 14 x NÃO ·PODEM OFERECER AS MESMAS VÀNTA-
34 metros pelo pr�ço de Peça hoje mesmo informações •

! Cr$ 55.000,00 e mais 2 ao SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
! fundos do dito terreno de LTDA. '

(SUBRAL)10 x 24 metros ao preço de Escritório: Edifício São Jorge Sala " _ Fon.: 2-1-9-2 .

Cr$ 25.000,00, aceita-se' ne-
. • .

, gocio pelo Montepio. ,

De ordem superior tom-amos público que, a partir do ,A tratar com Dilm.o.,_�,a'
,

"
. oróxímo día 6,(seis) de setembro, a Secção de/Empréstimos' Av. Mauro Ramos 4 Sobra

SÃO JOSÉ ,� 10 (manhã) - 11/2-3 1/2-5Yz�7Yz-9�. '::omuns começará a atender aos segurados dêste Instituto,
RITZ � 2 - 4 - 6'� 8 - 10. .levendo ser observado .0.'horária seguinte:./ .

� t

IMPERIAL - 2 1/2 - 4Y:! - 6% :..... 8Yz: Segunda a Sexta-feira; das' 8,30 às 10,30 horas 'ela ma-
'i. GLÓRIA _ 3 _ 5-'-- 7 - 9 horas. ihã, dos dias 6 a 15 de cada mês.

'

Florianópolis, lO de Setembro de 1954.

Acácio, S. Thiago - Delegado.'
João,-Gnhlino rigueredo Chefe da Seccão de Em-

)réstimos.' I
. . -

C'·ONVITE
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDI-

'�i (CINA cOll\;,ida"_ todos/ os colegas da capital oe do)nterior
. -',

para assistil'em a conferência do eminente Prof. Guer
......_.-m-sa-'-I-.O-N-Q�IJITn�:-,�· r reiro de Faria, sol1re assunto de sua especialidade à rea-

IliBO [R�OSOTI,'DD
'lizar-se no dial do corr;nte, f�S �7 horas, n? Auôitório

U L do I?epartameynto de Saude. PublIca. '

Dr. Miguel Sanes Cavalca.nt,i
,

Secretário.

.>: ',' O JII'!.ADIf
.

" , Viagem t:om segurança:
e

-

rapidez .

80' NOS CONFORTAVEIS P4ICRO�ONIBUS DO

RAPIDO �(SUL-BB.ISILIIIO�)
. FlorianópoliB, - Itajaf - Joinvllle _. Ouritib,.

_'\�..at�.,... -

Age'"ncía •
,
B.ua Deodoro eaquína ...da

• Rua Tenente Silveira

_\
Farmacías de Plantão

.....0- S'E N SiA C I o N A L ! : .. -ó-

, ,

,_I_
. P ,I TU C A, -:-
NO PAPEL DE MARIDCrDE

l'fA MELHOR PRODUÇÃO DE:

,J.-
.

SECQ1l0 DE 'EMPRÉSTIMO

Watson 'Macedo
,

(Produtor de: "CARNAVAL NO FOGO", "AVISO AOS
NAVEGANTES" E "É FOGO NA ROUPA")

PETRÓLEO"O NOSSO"

I PASE,
- CO,M: -

CATALANO :.... VIRGINIA LANE - MARY GONÇALVES -

BENE NÚNES - LINOA BATISTA - EMILINDÁ' BORBA
s; DE'LOISA IIELEN� ..;... RÚY' REY·e sua ORQUESTRA

.

DOM1N.GO,

,-

....... :

,Qual a)nais bela
'tomerciár'ia de 1'95'4?

�

.s :

: '·':'.ORIGINAL CON
..
CURSO SOB,O ALTO'. Ât�'óção,' Mocldede CatarlneOs6'

MINISTf:RIO pA GUERRA
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS 5a. R. M. - 16a. C. R. M.'

:'.'" COMERCIARIOS'�'� A V ( S O

o Chefe dá 6a. C. R. M.· avisa que todo o brasileiro re-

Maravilhosos Prêmios que serão: ofereci-
..
.ídente no Município de FLORIANÓPOLIS, 'pertencerlte li

, dos .até O 100 lugar, Destacando-sé, entre eles; ":lasse de 1936, OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM
,. - ..) SE�VIÇO MILITAR, deverá apresentar-se ele '3 a 30 de

OS que serão ofertados a miss comércio; a sà- �ovembro"à Comissão Militar de Seleção na Cidade de F'lo-

ber: Uma.línda faixa simbólica, Belíssimo tra- '::ianópolis - no Quartel do 14� B. C., para ser inspecionado

balho a Ouro. confecionada ésoecialmente' no e' selecionado.

Rio de�Janeiro; Unta viageJ? a cidade Mar�
vilhosa com àcompimllante,

.

gentileza da Ser-,

viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um
..
rí..;

qUíssimoanel de pedras, além de uma belissi-
". ma tóÜettê 'I)àra e coroação '

,.

Fortunato Ferraz Gominho
Major. Chefe da 16a C. R. M.

•-"�D"'IfIIIItM,.,,·,.,.fI.' .�'" �."O\

. CUIII'", I'lUCIIA.... , PROSE......

_,":, '\

. ':'

HALDA'
-- - -� _--

�-',_'_-'-', ---------

PARA AQUELES' QUE
.

DESEJNA O MAXIMO

EM CORrEZIA

E EFICIENCIA • "

. ..tVf'Ih .

�ERL.'
AlDi/ÇRÕ SEIIIG,VIlt

AC IlE
Agê'ricia

de

Publicidade
Cata P..tal. <lfI

Florianópolla
's..ta C.tarlu

7

escrever t:om'
, 'I

pena '.
/

ComUi1ic�ção "

Comunicamos aos amigos e clientes em geral, que·
na data de 25 do corrente, assumiu a Sub-Gerência des
ta Sucursal-o Sr: Waldemar Peixoto, a quem estão afec

I
to.s os assuntos' em geral na ausência do signatario da

I�;;��iç'os AÉREOS CRUZEIRO D� SUL'LTDA

I
. Sucursal Florianópolis

.

JAIRO PEREIRA
Gerente

....TeM. '

, . .
•

Com êste v�loV' V.S.
: .,.bt'r�iÍ. um� contb. que
•

lhe ..enderio. ju�ó cóm·
pensbodol"

• e

leVArÁ PAI'b. SU6 resid@n-

I
ció. um lindo e util.presente:

umBELIS!JIMO·eOFREde J4ÇO eROMADO.

',I G NCO AGORiCbLA .

�.7' 16 .

......_-_ FI.ORIANÓPOI.IS �r!.TA CATARINA " .

Express� Floria-nópolis
ANDRADE & KOERICH

.

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS'

R\.q Conselheiro Mafra, 135

.J
Fone: 2534- -:- Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência .� CURITffiA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linna Paralela)
'·�nd. Telegr.: SANTIDRA '

Agência: � SÃO PAULO
Avenida do Estad,o 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
, Agências no Rio de Janeir9 e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até Sao Paulo com a Emprêsa

. 'de Transportes Minas Gerais S/A�)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira 3 de Setembro 1954

I Peco-vos transmitir a dona Darcy e fazer público o

I têxto do seguinte telegrama que acabo de receber de Mon

tevidéo do Presidente do Partido Nacional.
,

EI Partido Nacional Uruguayo Ruegale interprete ante

nobles amigos brasilenos profundo dolor govíerrio y pueblo
dei Uruguay desaparicion gran estadista e ilustre manda

tário Getúlio Vargas. Ramon Vina, Presidente. Amistosas

Saudações. Juan Ganzo Fernandez".

Ala-Moça do P.S.D. DO PARTIDO NACIONAL URUGUAIO Kéob!ma Dartl-l�rabalhaBdo .por
Uonvocação . AO EMBAIXADOR OSWALDO ARANHA c paoao do PTB. Catarina

'De ordem do sr, Presidente, convoco a todos os compo- DaS grevesnentes da .Ala Moça do partido. Socíal Democrático, para a, O sr. Juan Ganzo Fernandez, em data de 31 de agôsto RIO 2 (V A � A _

sessão ordinária a realizar-se dia 4 às 16 horas, à rua Deo- I findo, transmitiu ao. Embaixador Osvaldo Aranha, o tele- . -'
E 't) N

. cOI" missao xecu rva aciona
doro n. 33.

I
grama que abaíxo transcrevemos: d PTB

.

di I" o Vai lVU gar uma
Flortanópolis, 2 de setembro. de 1954. - "Embaixador Osvaldo Aranha

t d tori d
'

no a, esau orizan o a par-Braz Silva j ticipação de qualquer mem-Secretário Geral RIO - DF. 'bro do partido em movi-
mentos grevistas ou que
possam, eventualmente, per
turbar a' tranquilidade pu
brica. Deve-se-o pronuncia
mento da agremiação, .na

certa, ás noticias de que
leaders petebistas estariam
colaborando- em São .Paulo,
para a eclosão do movimen
to "paredista" que ali se a

nuncia para hoje.Presos os' la�rões �8 Relojoaria:Galluf
. . ,Açio eficiente de 'n'�ssa Policia

Aínda esta na lembrança, linda em seus poderes alguns '.

de todos o audacioso roubo objetos e jóias, tendo outros
de que foram vitimas algu- sido apreendidos ji em potle,r

. mas casas ..comerciais da Rua

Veemente, telegrama do deputadO ���r:C�::1!��a���:�:raq��:
Saulo Ramos aos trabalhadores 8 �:�hZ;I�a�, ������ �ilr;:��':,o ESTADO se associando

as ho.menagens que serão.
•

ao Povo de Sa'nta "«tari na I a.inda n:ais: não tenh? s�lá-
prestadas ao. aniversariante I

Uu ,�o-famllia; SOU", .dlarista,\
apresenta votos de felicida. , .'.

J em, a mulhe,r esta se a�a-
des,

O Partido. Tra�alhista B�asllelro re.c�beu do. deputado. bando, - esta es�aUada� de
Jaulo. Ramos, do. RIO de JaneIro, o. segulllte t�legrama alu- tanto lavar para fora. E' um
sivo ao. rude go.lpe sofrido p.elo povo do. Brasil, com o. passa- horro.r! A gente vai à venda
mento do. grande e inolvidável Presidente Vargas.: '! e só escuta: - isto subiu,a

RIO, 25 de agôsto de 1954. PARTIDO TRABALHISTA quilo. está mais caro. Veja,
BRASILEIRO - Santa Catarina.� mo.ço.. Farinha a cinco.. Arroz

Comunico presados companheiros Executiva Est�dual e a quinze. Batata a oitó. Açu
Sxecutivas Municipais, qualidade P&esidente PTB S. Cat:i- cal' a nove. E o pessoal lá de

rina, �mprestei toda solidariedade nosso 'grande Presidente casa' a ficar,magro e a ficar

Vargas permanecendo Palácio Catete para qualquer desfe- do.ente! E o ,do.no do arma

cho crise político militar. Assisti como partidário e médico zem quer dinheiro, ameaçan
C{Itimos momentos presidente que faleceu rodeado sua famí- elo. suspender a conta." E o

fia, amigos e servidores Palácio. Face momento histórico e Paulinho, o filho do go.verna
Jecisivo vida PTB morte seu grande Presidente ap�lo 'deno- dor, que é rico, que anda de
lados companheiros maior discipl,ina, unidade, coesão par- barriga cheia, gordo que nem

,tidária e ideologica. Desfraldamos
.

nesta hora a bandeira o. pai, a dizer que tudo vai
de lutas de Getúlio Vargas dentro postulados partido e sua 'bem, que no. tempo do dr. Ne�
última carta-mensagem fim podermos vingá-lo pelo voto, reu é que' tudo ia mal! ...
secreto derrotando nas urnas .seus inimigos e nossos adver'-I Bem, uma ova! Que faz o. go
sários para consolidar no país um regime de libertação so- vêrno pelo pobre, para que o

cial e econômica para que o povo brasileirp não se torne' pobre não. passe fome? 'Que
escravo da exploração de 'grupos financeiros naeionais ou faz o dr. Paulo Fo.ntes para
internacionais. Vargas combatido pfla inveja, pela calúnia, ' evitar.a exploração? N.ada!
pelo desespero e infâmias duma oposição sedenta do poder, Nada! Nada!

'

a tudo resistiu com altivez e serenidade. Renunciou a vida E depois de um mom-ento.,
pela manutenção da Constituição e pela libertação de seu acalmando-se um pouco:

povo. Responderemos a sua morte, nós do PTB juntamente - Eu estava' pensando nis
com o povo e com as classes produtoras e' trabalhadoras to quando você ,me pisou no

com a vitória dos ideais de Vargas na,s futuras lutas' elei'- pé ... ·

torais. O sangue de Getúlio Vargas será a nossa bandeira E co.ncluindo.:
de renovação social e as vitórias eleitorais do povo o consa- - Você até teve sorte ...

grarão na postel'idacle e na história. Com os ideais de 'Var

gas estejamos de pé por Santa Catarina e pelo Brasil.
SAUI"O n.AMO�, Presidente do PTB de Santa Cat:1l'il1a.

'_ ,

.e terceiros.

Cabe, aqui, uma referi'nda

toda especial a ação !'ficknte
de nossa Polícia ·ESlj(�da.li7.a
da, à frente da qual se encon
tra, com dedicação invulgar
o CeI. Trogilio Mello, aW>lUa

do por abnegados, runctcná

rios, que tem sabiilo, í.ra.ns

-mndo os mais variados "b,,

sáeulos, manter {) prestlgte
Ie 'que goza a nossa Policia.

Felippe Schmídt, nas proxi
midades da Praça XV de No

vemhro, inclusive a Relojoa
rta Galluf, que mais sofreu.
Levado o fato ao conheci-

mento das Autoridades Poli-

ciais; imediatamente o sr.

CeI. 'I;rogilio Mello, prestimo
so Delegado da Ordem Polí
tica e Social, expediu as ne

cessárias ordens aos seus au

xiliares.

Após virias diligências, co
roadas de pleno êxito; conse
guiu o Cél. Trogilio Mello lo
calizar os autores daqueles Segundo comunícaçáo que

audaciosos roubos, os quais lÓS foi feita pela Diretoria

foram presos e autuados pela la "Associação Atlética Bar

Delegacia de Ordem Política .íga Verde", o Coquetél ele

e Social. ticado á Imprensa e progra-

Irineu Gomes Ferreira e nado. por aquela Agremiação
Roberto Sorél .Maeedo, mo- .m regosijo. ao. transcurso. de

cos de boa conformacão fisi- seu 15° aniversário de erga

ca, boa aparência, f�ram, os I aízação, realizar-se-á, dia 3,

autores do roubo, estando' como. início às 19,30 horas.

í'&w,.,..·..-..-....��

A PROVA· DA FRAUDE
As urnas de Turvo, ria eleição de 1953,

foram violadas e fraudadas. Por isso o pleito
foi anulado· pelo egrégio Tribunal de Justiça
Eleitoral.

Os números abaixo evidenciam a ver

gonhosa fraude, em duas secções do distrito

de Pedra:
1953

U.D.N. - 209 U:D.N. - 46

P.S.D. e P.T:B. - 72 P.S.D. e P.T·B. -, 281.

BATISTA PEREIRA SR. MOACYR DAUS-
,

- SEN

-� �----,----

COQUETÉL À IM
·PRENSA

1954

Folgamo.s em registrar, na
data de hoje, o transcurso do

aniversário natalício. do nosso

prezado conterrâneo. sr, Moa

cyr Daussen, co-propríetárío
do "Bar Danúbio" e pessoa
muito relacionada nos meios

comerciais desta Capital.
Dotado de fina educação e

ele'elevadas qualidades, o dis
tinto aniversariante gran

geou um elevado. número de

amigos e admiradores que,
nesta oportunidade testemu
'nharão seu apreç0 e l�egosij o.
�elo transcurso da efeméri
de.

Para o.s que, no Estado, se

dedicam à Imprensa, o nome

PROTE'STOde Batista Pereira é sempre

evo.cado. com aprêço e esti-

ma. E' que Batista Pereira RIO, 2 (V. A.) - A Ordem

foi sempre um amigo co.r- do.s Advo.gado.s do. Brasil, el1l

dialíssimo 'e prestimoso dos sessão. ontem realizada" to

jornalistas, cabendo-lhe, por' mando conhecimento. da ,re

isso, a presidência ela Asso� clamação feita Pelo advogado
ciacão. Catarinense de Im- Carlos de Araújo L:nw., cle

pre�sa, até quando., enfernio ,fensor do "tenente" 0regó
se retirou das atividades ,i rio Fortunato resolviell que,

profissionais, Foi o. realiza:- i. em companhia elo. l'er,laman

do.r da Imprensa Oficial, te e do advogado. Milto.n Srll

.criada ao tempo da -Inter- les, defensor do. acusad:l Cli

vento.ria Aristiliano. Ramos. mério,.o presielente . sr Ar

Milito.u prestigiosamente na thur Posso.lo., deved, clirigir
política da Ilha, onde con- se, pessoalment�, ao briga
ta com verdadeiras devo- deil:o. Eduardo Go.mes, a !im

ções, pelo. seu espirito. sem- ele so.licitar pro.vidênda" para
pre pro.nto. para os atos bons" I

que os referidos eausic1icos
em benefício. dós pequeno.s, i possam avistar-se l'o,',n l'eU8

A, data de ho.je, marcando-! constituintes.
lhe o aniversário natalício, I Co.mo se sa,be, 9 sr, Ara.ijo
'será oportunidade a que os

I
Lima queixou-se à Ordem de

seus amig_os e admiradores est�r sendo cerceado o seu

lhe reiterem, homenagens e

I
direito de prestar ao. seu cii

manifestações de júbilo., a ente, "tenente" Gregório a

que, prazerosamente, nos sua assistência jurídica, � �.

associamos, levando.-Ihe no.s- I cuso.u a Comissão de Inqué
so fraternal abraco de ve- rito do Galeão de o estar im

lhos colegas de li(l�!: jornali,s- I pedindo ele exercer livl'emcn-

tica,s. I te a profissão,

BOM DIA
Zachárias Buzkas

Outro. dia, quando procu
rava tornar lugar num ôni
bus da Agronômica,' esbarrei,

No cliché o sr. Cél. Trogilio Melo, dinamico Delegado sem querer, no. pé de um su-
•

da Ordem Política e Social, acompanhado de um dos seus
jeito. ,Pedi-lhe desculpas,

prestimosos auxiliares ° sr. Antonio Gomes' de'Miranda, quase sem olhar; e sentei-me
juntamente com o sr. Carlos Galluff. Sôbre a mesa uma

no. banco. mais próximo.
parte dos objétos e jóias roubados e que aquela 'autori-, Êle, o homem, deve ter fei-

, de conseguiu rehaver. to. cara .feia, porque vocife

rou, vísívelmente írrítado:
.,

,
..,..,. Diabo, você não olha on

de pisa? Tenha cuidado, seu
estúpido! E desculpa só não
resolve. , .'

.

Virei-me rápídamente. Ti�

ve vontade de repelir os de
satoros. Êle, porém, era alto
e forte". Achei mais pru
dente conservar-me quieto,
ele bico calado. Mais pruden
te e mais seguro.,.
Lá pelas alturas do Campo

da Liga, vagando-se U111 'lu-'

gar a meu lado, o tal sujeito
- um tipo climérico, sentan]
do-se ao pé de mim, começou
a dizer:

•

- Eu lhe respondí mal, seu
.

moço. Fui meio bruto ... Mas,
você , compreende. .. A vida
está dura, Muito difícil. A
gente perde a cabeça ...
Fez uma breve pausa, e,

continuou:
- Imagine você. Eu ganho

mil e cem cruzeiros livres.

Pago. seiscentos de casa; uma
casinha atôa. Gasto. cento e

vinte de ônibus. Pagá trinta
de luz. Até, deixei de fumar

.

Irineu Gomes Ferréíra e na Delegacia da Ordem -Po-

Roberto Sorel Macedo, os

llítica
e Social, após presta-

audaciosos larapios, presos rem declarações.
\' .

.'
' ..

...........................................

MORTOS NA'GUER
RA

'SEU:r.., 2 (U.P.) - O�
comunistas informaram aos
aliados que, a partir de on

tem, os últimos corpos de
.

mortos de guerra ainda em

seu poder serão. entregues.
Trata-se de 107

norte-ame-',ricanos e '7 soldados das'
Nações Unidas não identifi
cados.

INEVITAVEL O RE
ARMAMENTO

GLASGOW, Escócia; 2' (U.
2.) - Informa-se que o sub
recretárto da Guerra, sr. Hut
.híson, advertiu que é inevi
�ável o rearmamento da Ale

nanha, e que, portanto, qual
Iuer tentativa para impedí
lo poderia ser o começo da

terceir3; guerra mundial.

Não sei como não lhe dei um

'Itiro., . ,

Bo.m dia, e até amanhã! , , .

Santa

EMENDA N. 3.383

Cr$ .15.000,00 .L: Obras Assístencíaís "Domingos Sávio"
(Assistência 'i' Juventude maseulína) - Rio do Sul.

Cr$ 25,000,00 - Obras Assístencíaís "Domingos Sávio"
- Rio do Sul: • "",,'

,

Cr$ 25.000,00 - Obras A&sistenci:Ús "São José" - Rio
do Sul.

'
'

Cr$ '50.000,00 - Obras sociais da Paróquia de Itajaí _
Itajaí.

'Cr$ 30.000,00. - Obras sociais da Paróquia de Jtuporan,
ga - Ituporanga. ..'"

,

Cr$ 20.000,00' - Obras sociais da Paróquia de Angelina
-' São José.

Cr$ 70.000,00 -'- Orfanato N. S. das Graças - Lajes ..

Cr$ 15.000,00 - Pré-Seminário "São Padre Canizio", se
de da Capela Itapiranga - Itapiranga '.:..:., Chapecó.

Joaquím Ramos - Agripa Faria - Leoberto Leal _
Saulo Ramos.

Loteria do
.

Estado
4 ,Extraoão de Ootem

8,378 - Cr$ 200.000,00 - FLORIANóPOLIS
6,234' - Cr$ 25.000,00 - JOINVILLE
12,755 - Cr$ 15.000,0.0. - JOINVILLE
6,074 - Cr$ 10.000,00. - JOAÇABA
10.733 - Cr$ 5,000,00 MAFRA

-------�----,- -

Der "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina"
verofferntlicht in seíner Ausgabe N°, 5.168 Dekret N°
41 welches den katarinenser Landwirt nützt, ihm ge-
recht- und seiner Sache würdig isto

'

Der Herr Gouverneur Irineu Bornhausen und sein

damalíger Secretar der Segurança Pública, Herr Dr.
Luiz de Souza, fassten nach reiflichem Studium den

Entschluss, das weder irgendeín' Selo oder Taxe'moeh
Irgendeíne Abgabe von den katarinenser Landwir ten
beím Registrieren und Erlaubnis zum Tragen ihrer

Jagdwaffen erhoben werden darf.
Somit sir�d die Landwirte unseres Staates zu be

glückwwunschen, die dank des durch elie Herren Gou
verneur Irineu Bornhausen und 'Dr, Luiz de Souza
für sie gezeigten Interesses eine vollkommene und ge�
rechie Zahíungsrreíheít von irgendwelchen Selos, Ta
xen und Abgaben zur Registrierung und Erlaubnis
zum Tragen ihrer Jagdwaffen erlangten,

x x

x

O que acima se lê roí publicado nç Correio do Povo,
de Jaraguá, edição de 15 de agosto último. O que se

lê ali é um caprichado elogío aos srs. Governador Irí
neu Bornhausen e Luis de Souza pelo decreto que isen
ta os .agrtcultores do. pagamento de taxas e impostos
devidos' por aquisição e porte de armas de caça,

,
Acontece, porém, que o a.to elogiado é apenas re

gulamentador de uma lei votada 'pela Assembléia, de
autoria do. deputado Fe�nand6 Oswaldo. de Olive.ira.-

'

Esse ilustre deputado, com os seus colegas Lecian

Slovinski, Elpidío Barbosa, Ylmar Correia, Oscar Ro

drigues da Nova, Lenoír 'Vargas
'

Ferreira, Vicente
Schneider, Otacilio Nascimento e outros, apresentou o

seu projeto a 15 .de junho de 1951.
Na Comissão de Constituição o. projeto recebeu pa

recer tavorãvel do deputado" Antônio, Gomes de Al
meida. Contra o .mesmo "se iíeclarou, em; voto separa-
do, o deputado Bulcâo Viana, diCU�'''á�N.' ". ;,'

,Houve emendas, díscussões, etc. e o projeto' foi a
Comlssâo de Agricultura, na qual o deputado 1j:nedino
Ribeiro, a 27 de outubro de i952, exarou parecer' con- ,

trário, sendo apo.iado pelos_ seus colegas da U;' D. N.
Defendido pelas bancadas do P. S. D, e .da,oposi-·

ção e combatido pelos udenistas, o projeto "acabou vi�
torioso e se transfo.rmou em lei, com os seguintes ar-

, tigos:
/

"Art. 1° - Ficam isentos os' agricultores do paga
mentos de sêlo.s, taxas e quaisquer ,outros emolumen

tos, relativos ao J;egistro e licença para porte de arml!1
de caça bem como para compra da respectiva munição.

Art, 2° - O Po.der Executivo. baixará dentro de
sessenta dias o. regulamentos para a execução ,da pre
sente lei.

, '-

Art. 3° - Esta Lei entra ,.em vigor na data ·da sua

publicação, revogadas as dispo.sicões em co.ntl'á�io".
.. ..,' -'-

x x

x

Cemo se vê, os srs. Governádor e Luiz de; S,ouza,
estão sendo agora elogiados em alemão, pêlo' traba-
lho dos outro.s. r

.

� o pio.r é que estão. sendo apresentados como. au

tores de uma lei que foi combatida na Assembléia pela
U. D. N. e só venceu' pelo trabalho da bancada, opo-
sicionista.

'

Aí fica, pois, mais 'uma dos eternos vigilantes' e -da
sua mania de tapear o. povo, mormente os agriculto
res e colonos incautos,

E o pio.r é que, quando, denunciamos essas artes do
ilusionismo político, ho.je feito norma de ação pela
U. D. N" eles ainda ficam indóceis!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


